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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev:

Çin Xalq Respublikasının Sədri
Zati-aliləri cənab Si Cinpinə

Azərbaycanın çox güclü
daxili potensialı var

Hörmətli cənab Sədr!
Henan əyalətində baş vermiş güclü
daşqın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı
və dağıntılar barədə xəbər məni son dərəcə
kədərləndirdi.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak
olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost
Çin xalqına öz adımdan və Azərbaycan

isə çox dəqiqdir, məsuliyyətlidir və
məqsədə hesablanmışdır. Biz üzv
ölkələrin maraqlarını beynəlxalq tribunalarda müdafiə edirik, onlar da bizi
müdafiə edirlər”.
Prezident deyib ki, Azərbaycan
bütün vasitələrlə üzv ölkələrə kömək
edir. Bütün bu amillər və 44 günlük
Vətən müharibəsində tarixi Zəfərimiz
ölkəmizə olan hörməti daha da
artırıb və üzv ölkələr görüblər ki,
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına
bir il də sədrlik etsə, 2023-cü ilə
qədər hərəkatın nüfuzu daha da
artacaq, təsir imkanları genişlənəcək.
Eyni zamanda, tarixdə ilk dəfə
olaraq, Qoşulmama Hərəkatının
Zirvə görüşündə Avropa İttifaqının
yüksəkvəzifəli şəxsi - xarici siyasət
üzrə xüsusi nümayəndə iştirak
edib. Azərbaycan lideri Qoşulmama Hərəkatının digər beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığı məsələsini
bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə
olmuş Avropa İttifaqı Şurasının sədri
Şarl Mişellə də müzakirə edib. Bu
əməkdaşlığın böyük perspektivləri
var.
Şarl Mişelin ölkəmizə səfəri
haqqında danışan dövlət başçısı onu
yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki,
bu, Avropa İttifaqı-Azərbaycan siyasi
əlaqələrinin inkişafına xidmət göstərən
bir səfərdir. Mütəmadi olaraq qarşılıqlı
səfərlər həyata keçirilir. İllər keçdikcə
əməkdaşlığın həcmi də, əhatə olunan
sahələr də artır. Əgər fəal əməkdaşlıq
enerji məsələlərindən başlamışdısa,
indi daha geniş sahəni əhatə edir.

P

Ölkə rəhbərinin Gəncədə
Ermənistanın raket hücumlarının
səbəb olduğu cinayət səhnələri ilə
tanışlığı isə bir daha göstərdi ki, Vətən
müharibəsi günlərində işğalçı günahsız mülki insanlara və enerji infrastruk-

Bu gün Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə inşa edilmiş Cənub Qaz Dəhlizi
həllini tapıb. Cənub Qaz Dəhlizinin
Məşvərət Şurasının sədri Azərbaycan
və Avropa İttifaqıdır. Ona görə siyasi nöqteyi-nəzərdən bu səfərin çox
böyük əhəmiyyəti var: “Mən cənab
Mişelə də görüş zamanı bildirdim ki,
bizim 9 üzv ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
haqqında sənədlər – ya sazişlər, ya
bəyannamələr qəbul edilib və imzalanıb. Bu, Avropa İttifaqının üçdəbir
hissəsidir. Bu, nə deməkdir? Demək,
Avropa İttifaqının üçdəbir hissəsi
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab
edir”.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Avropa İttifaqı və Azərbaycan hazırda yeni saziş üzərində çalışırlar.
Sazişin 90 faizi razılaşdırılıb və bəzi
məsələlərlə bağlı bizim narahatlığımız
nəzərə alınsa, saziş yaxın aylarda
imzalana bilər. Ticarət sahəsində də
Azərbaycanın əsas tərəfdaşı Avropa
İttifaqıdır – təxminən 40 faiz. İxracla
bağlı da əsas tərəfdaşımız Aİ-dir.
Biz Avropa İttifaqına ildə 6,8 milyard
dollarlıq məhsul ixrac edirik. İdxal isə
təxminən 2,5 milyard dollardır.
Bundan əlavə, Şarl Mişel
Azərbaycanda olarkən Şamaxı
şəhərinə səfər edib, Cümə məscidində
olub. Prezident Aİ rəsmisinin tarixdə
ilk dəfə Azərbaycanın regionuna
səfərini çox yüksək qiymətləndirib.
Onun fikrincə, bu, çox gözəl bir
mesajdır, gözəl jestdir. Şamaxıda
ona Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının fəaliyyəti, Ələt Azad İqtisadi

 onasının gələcək fəaliyyəti və turizm
Z
imkanları ilə bağlı təqdimat edilib. Bu
yaxınlarda Azərbaycana səfər etmiş
Avropa Komissiyasının genişlənmə
üzrə komissarı da Ələt Dəniz Ticarət
Limanına baş çəkib. Bütün bunlar onu
göstərir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanı
artıq nəinki önəmli nəqliyyat, logistika mərkəzi kimi tanıyır, həm də
ölkəmizin potensialına da arxalana
bilir. Ancaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun çəkilməsi ilə bağlı təşəbbüs
irəli sürəndə Avropa Azərbaycanı
dəstəkləməmişdi. ABŞ isə bunun
əleyhinə çıxmışdı. Ermənistana görə.
Amma Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan bunu bacardı.
Azərbaycan Prezidenti Şarl Mişelin Bakıda olarkən bir dəfə də olsun
“Dağlıq Qarabağ” və “status” sözlərini
işlətməməsi, eləcə də İrəvanda
olarkən Ermənistanla sərhədə dair
“mübahisəli ərazilər” sözlərini işlətməsi
ilə bağlı bildirdi ki, bu vəziyyət
Ermənistanda böyük məyusluğa
səbəb olub. Çünki onlar hələ də
müharibədən tam nəticə çıxarmayıblar: “Onlar İkinci Qarabağ müharibəsini
unutmamalıdırlar. Şarl Mişel İrəvanda
olarkən sərhəd ərazilərini mübahisəli
ərazilər adlandırdı. Sözün düzü, mən
də bu ifadə ilə razı deyiləm. Çünki biz
hesab edirik ki, bu, bizim ərazilərdir.
Mən hesab edirəm ki, bu, Zəngəzur
ərazisidir. Zəngəzur isə bizim dədəbaba torpağımızdır”.

(ardı 4-cü səhifədə)

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı icra edilir. Əlbəttə, İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra bizim əsas diqqətimiz
azad edilmiş torpaqlaradır. Ancaq bizim ənənəvi
işlərimiz, regionlarla bağlı olan proqramlar da
yaddan çıxmamalıdır və çıxmır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

turuna qarşı raket hücumları həyata
keçirməkdən belə çəkinməyib.
Qeyd edək ki, düşmənin
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri,
yarım milyon əhalisi olan və münaqişə
zonasından 100 kilometrdən artıq
məsafədə yerləşən Gəncə şəhərinə

Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Regionların sürətli inkişafı əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir
rezident İlham Əliyevin
iyulun 22-də ölkəmizin
qərb bölgəsinə səfəri
çərçivəsində Daşkəsən, Goranboy rayonlarında və Naftalan
şəhərində olması Azərbaycanda
investisiyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən də regionların
inkişafına yönəldilməsi, əlverişli
sahibkarlıq və biznes mühitinin
formalaşdırılması, işsizlik probleminin həlli, bütün bunların
nəticəsində isə əhalinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasının
dövlətimizin başçısının yeritdiyi iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi
diqqətdə saxlanıldığının bariz
ifadəsidir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

K.T.Vəliyevin Azərbaycan Respublikası
müdafiə nazirinin birinci müavini –
Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi
təyin edilməsi haqqında

Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin
qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Daşkəsən, Naftalan, Goranboy
rayonlarında və Gəncə şəhərində olub, bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib, Ermənistanın günahsız mülki insanlara və enerji
infrastrukturuna qarşı həyata keçirdiyi məsuliyyətsiz raket hücumlarının səbəb olduğu cinayət səhnələri ilə tanış olub. Hələ yadımızdan çıxmayıb ki, düşmənin Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, yarım
milyon əhalisi olan və münaqişə zonasından 100 kilometrdən artıq
məsafədə yerləşən Gəncə şəhərinə raket hücumları nəticəsində
aralarında qadın və uşaqlar da olmaqla 26 mülki şəxs həlak olub,
142 nəfər isə yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə,
tarix-mədəniyyət abidələrinə, o cümlədən, nəqliyyat vasitələrinə
külli miqdarda ziyan dəyib. Prezident İlham Əliyev həlak olmuş dinc
sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, tamamilə dağılmış
yaşayış binalarının ətrafına gül düzüb.
Səfər çərçivəsində Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verərək, son
zamanlar ölkəmiz ətrafında baş
verən siyasi prosesləri geniş şərh
edib. Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyinin üzv dövlətlərin
təşəbbüsü ilə daha bir il uzadılması
ilə bağlı məlumat verən dövlət başçısı
bildirib ki, bunun bir neçə səbəbi
var. Birinci növbədə, Azərbaycanın
sədrliyi dövründə bütün üzv ölkələr
görüblər ki, bizim sözümüzlə əməlimiz
arasında heç bir fərq yoxdur. Bakı
Zirvə görüşündə rəsmən Azərbaycan
sədrliyi öz üzərinə götürüb.
Azərbaycan lideri bəyan edib ki, üzv
ölkələrin maraqlarının müdafiəsi
üçün hər şeyi edəcək, beynəlxalq
hüququ və ədaləti müdafiə edəcək.
Ötən müddət ərzində rəsmi Bakı öz
vədlərinə lazımınca əməl edib. Bunun
ən gözəl nümunəsi İkinci Qarabağ
müharibəsidir.
Bununla bağlı dövlət başçısı qeyd
edib: “Biz təkbaşına, bütün təzyiqlərə
və təhdidlərə baxmayaraq, beynəlxalq
hüququ və ədaləti bərpa etdik. Əlbəttə
ki, bu tarixi Qələbə bütün üzv ölkələr
tərəfindən bizə olan hörməti daha da
artırdı. Eyni zamanda, biz sədrliyimizə
çox böyük məsuliyyətlə yanaşmışıq.
Mən sədrliyimizin ilk aylarında demişdim ki, biz buna formal yanaşmırıq.
Çünki Qoşulmama Hərəkatının 60
illik tarixi var və bu müddət ərzində
müxtəlif sədrlər olubdur. Bəziləri buna
laqeyd yanaşıblar. Sadəcə olaraq,
necə deyərlər, bir status kimi formal
yanaşırdılar. Bizim yanaşmamız

x alqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir,
yaralananlara şəfa diləyir, təbii fəlakətin
nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasını
arzulayıram.

raket hücumları nəticəsində aralarında qadın və uşaqlar da olmaqla
26 mülki şəxs həlak olub, 142 nəfər
isə yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə, tarix-mədəniyyət
abidələrinə, o cümlədən nəqliyyat
vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

Erməni faşizminin izləri ilə tanış
olan Prezident İlham Əliyev həlak
olan dinc sakinlərin xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq, tamamilə dağılmış
yaşayış binalarının ətrafına gül düzüb.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin respublikamızın qərb
bölgəsinə səfəri bir daha göstərdi
ki, dövlətimizin başçısının siyasəti
əsasında hazırda ölkəmizin regionlarında infrastrukturun inkişaf etmiş
ölkələrdəki səviyyəyə çatdırılması
diqqət mərkəzində saxlanılır.

(ardı 7-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 12-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. General-leytenant Vəliyev Kərim Tofiq
oğlu Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini – Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin
rəisi vəzifəsindən azad edilərək, Azərbaycan
Respublikası müdafiə nazirinin birinci müavini

– Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi
təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Naftalan şəhərində avtomobil yollarının
əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Naftalan şəhərində avtomobil yollarının əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3,0 (üç)
milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Daşkəsən şəhərində yeni ümumtəhsil məktəbi
binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Daşkəsən şəhərində 360 şagird yerlik
yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi
üçün Azərbaycan Respublikasının 2021ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1,0 (bir) milyon
manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məktəb binasının tikintisinin başa
çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə
tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Daşkəsən rayonunun Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf avtomobil
yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 9
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Daşkəsən–
Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolunun əsaslı
təmiri məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç)
milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən avtomobil yolunun əsaslı təmirinin
başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə
vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə
nəzərdə tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il
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24 iyul 2021-ci il, şənbə

“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2014-cü il
20 fevral tarixli 111 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli 203 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” 2016-cı il 28 aprel tarixli 888 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23 oktyabr
tarixli 845 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 26 iyun tarixli 1382 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” 2009-cu il 24
iyun tarixli 116 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr
tarixli 504 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” 2014-cü
il 20 fevral tarixli 111 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24
iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə”

2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi
Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25
dekabr tarixli 203 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” 2016-cı
il 28 aprel tarixli 888 nömrəli və

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının
və strukturunun genişləndirilməsi
haqqında” 2019-cu il 23 oktyabr tarixli
845 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 26
iyun tarixli 1382 nömrəli Fərmanının
1-ci hissəsindən “fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında” sözləri
çıxarılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 3 mart tarixli 391 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə
fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında” 2017-ci il
26 yanvar tarixli 1217 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2017-ci il 5 sentyabr
tarixli 1588 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun
genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23 oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli
111 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 2019-cu il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli fərmanlarında
və “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində çalışan işçilərin aylıq əməkhaqlarının
təkmilləşdirilməsi haqqında” 2012-ci il 25 sentyabr tarixli 2462 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 391
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2011, № 3, maddə 172; 2012, № 2,
maddə 68, № 5, maddə 426,
№ 9, maddə 851, № 12, maddə
1248; 2013, № 9, maddə 1063;
2014, № 9, maddə 1033; 2016, № 2
(II kitab), maddə 236; 2017, № 3,
maddə 383, № 10, maddə 1782, №
11, maddə 2022; 2018, № 5, maddə
971; 2019, № 3, maddə 395; 2020,
№ 1, maddə 12, № 10, maddə 1246,
№ 11, maddə 1363) ilə təsdiq edilmiş
“Xidməti pasport almaq hüququ olan
vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın 4.11-ci
və 5.3-cü bəndlərindən “fəaliyyət
göstərən səfirlik və konsulluqlarında”
sözləri çıxarılsın.
2. “Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında ticarət
nümayəndələrinin təyin edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 26 yanvar
tarixli 1217 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 1, maddə
64) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. adından “fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında” sözləri
çıxarılsın;
2.2. 1-ci hissədən “fəaliyyət

göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın və həmin
hissədə “nümayəndələri” sözü
“nümayəndələrini” sözü ilə əvəz
edilsin;
2.3. 2.2-ci bənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“2.2. ticarət nümayəndəsi
Azərbaycan Respublikasının səfirlik
və ya konsulluğunun mövcud
olduğu ölkələrdə müvafiq səfirlik və
ya konsulluqda təyin olunur və öz
funksiyalarını təyin olunduğu səfirlik
və ya konsulluğun tərkibində həyata
keçirir, Azərbaycan Respublikasının
səfirlik və ya konsulluğunun mövcud
olmadığı ölkələrdə isə ayrıca fəaliyyət
göstərir;”.
3. “Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında ticarət
nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017ci il 5 sentyabr tarixli 1588 nömrəli
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2017, № 9, maddə 1635) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. adından və 1-ci hissədən
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;
3.2. 2.2-ci bəndə “təyin olunduğu”
sözlərindən sonra “ölkə,” sözü əlavə
edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 oktyabr tarixli

845 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2019, № 10, maddə 1590)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturu”nun 6-cı hissəsindən
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın.
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli
911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2019, № 12, maddə 1954;
2020, № 5, maddə 542, № 7, maddə
862, № 9, maddə 1151) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında
Əsasnamə”nin 3.0.65-ci, 5.5.6-cı,
5.5.7-ci və 5.5.8-ci yarımbəndlərindən
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın.
6. “Azərbaycan Respublikasının
diplomatik nümayəndəliklərində
çalışan işçilərin aylıq əməkhaqlarının
təkmilləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 25 sentyabr tarixli 2462
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 9, maddə 913; 2013,
№ 7, maddə 847, № 8, maddə 983;
2014, № 11, maddə 1492; 2015, №
7, maddə 866; 2017, № 11, maddə
2097; 2019, № 11, maddə 1849)
2-ci hissəsindən “fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında” sözləri
çıxarılsın.

7. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
7.1. 2021-ci ildə təyin olunacaq
ticarət nümayəndələri aparatlarının
fəaliyyətinin təminatı ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifləri əsasında Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsinin Ehtiyat Fondundan müvafiq məbləğdə əlavə vəsaitin ayrılmasını təmin etsin;
7.2. “Dövlət qulluğu haqqında”,
“Diplomatik xidmət haqqında”,
“Pasportlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında
və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müvafiq
dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qanun
layihələrini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
7.3. bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
8. Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi bu Fərmandan irəli
gələn digər məsələləri həll etsinlər.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust
tarixli 911 nömrəli Fərmanı
(Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2003, №
8, maddə 440; 2006, № 3, maddə
229, № 6, maddə 498; 2007, № 2,
maddələr 86, 101, № 3, maddələr

217, 227, № 7, maddə 714, № 9,
maddə 867, № 10, maddə 948, №
12, maddə 1242; 2008, № 1, maddə
9, № 3, maddələr 173, 179, № 6,
maddə 499, № 8, maddələr 717,
723; 2009, № 2, maddə 66, № 6,
maddələr 419, 421, 422; 2010, № 2,
maddə 80, № 3, maddə 183, № 10,
maddə 850; 2011, № 2, maddə 85;
2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3,
maddə 236, № 8, maddə 901; 2014,
№ 9, maddə 1027; 2016, № 5,

maddə 854, № 6, maddələr 1029,
1073; 2017, № 5, maddə 840, № 8,
maddələr 1519, 1521; 2018, № 7 (I
kitab), maddələr 1445, 1486, № 11,
maddə 2287; 2019, № 1, maddə 76,
№ 4, maddə 655, № 6, maddə 1027,
№ 7, maddə 1211, № 8, maddə 1405;
2020, № 4, maddə 423, № 6, maddə
708; 2021, № 2, maddələr 121, 133)
ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı
vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.1.5-ci yarımbəndin 1-ci
abzasına ikinci halda “sektor müdiri,”
sözlərindən sonra “baş mühasib,”
sözləri əlavə edilsin.
2. 2.1.6-cı yarımbəndin 11-ci
abzası ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

R.N.Sadıqbəylinin Azərbaycan Respublikasının
Avstriya Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
 onstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci
K
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Rövşən Nüsrət oğlu Sadıqbəyli
Azərbaycan Respublikasının Avstriya

 espublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
R
səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

R.N.Sadıqbəylinin Azərbaycan Respublikasının BMT-nin
Vyana şəhərindəki bölməsində, Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı,
Nüvə Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və Nüvə Sınaqlarının
Tamamilə Qadağan Olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı
yanında daimi nümayəndəsi təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Rövşən Nüsrət oğlu Sadıqbəyli
Azərbaycan Respublikasının BMT-nin
Vyana şəhərindəki bölməsində, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı,
BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Nüvə

Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və Nüvə
Sınaqlarının Tamamilə Qadağan Olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı yanında daimi
nümayəndəsi təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Q.M.İsrafilovun Azərbaycan Respublikasının
Avstriya Respublikasında, Sloveniya Respublikasında və
Slovakiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Qalib Malik oğlu İsrafilov Azərbaycan
Respublikasının Avstriya Respublikasında,
Sloveniya Respublikasında və Slovakiya

Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Q.M.İsrafilovun Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Vyana
şəhərindəki bölməsində, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Nüvə Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyi və Nüvə Sınaqlarının Tamamilə
Qadağan Olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı yanında daimi
nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Qalib Malik oğlu İsrafilov Azərbaycan
Respublikasının BMT-nin Vyana şəhərindəki
bölməsində, Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Nüvə Enerjisi üzrə Beynəlxalq

Agentliyi və Nüvə Sınaqlarının Tamamilə
Qadağan Olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı
yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən
geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

T.T.Tağızadənin Azərbaycan Respublikasının
Macarıstanda fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Tahir Tofiq oğlu Tağızadə Azərbaycan
Respublikasının Macarıstanda fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

T.T.Tağızadənin Azərbaycan Respublikasının
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığında, İrlandiya Respublikasında, İslandiya
Respublikasında və Danimarka Krallığında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Tahir Tofiq oğlu Tağızadə Azərbaycan
Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığında, İrlandiya
Respublikasında, İslandiya Respublikasında

və Danimarka Krallığında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

V.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikasının
Macarıstanda fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan
Respublikasının Macarıstanda fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

3

24 iyul 2021-ci il, şənbə

“İqtisadi, ticarət, elmi və texniki əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan–Vyetnam
Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il
27 oktyabr tarixli 1476 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “İqtisadi, ticarət, elmi və texniki əməkdaşlıq
üzrə Azərbaycan–Vyetnam Hökumətlərarası
Komissiyasının Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci
il 27 oktyabr tarixli 1476 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2015, № 10, maddə 1184; 2016, № 8,
maddə 1384; 2017, №11, maddə 2123; 2018,
№ 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın sədri

Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii
sərvətlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm

Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Vyetnam Sosialist
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası ilə Vyetnam
Sosialist Respublikası arasında iqtisadi, ticarət,
elmi və texniki əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş
dəyişikliklər barədə Vyetnam Sosialist Respublikası
tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Yunanıstan Respublikası
Hökuməti arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə
birgə komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il
6 mart tarixli 2015 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında
iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq
üzrə birgə komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci
il 6 mart tarixli 2015 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2007, № 3, maddə 247; 2008, № 11,
maddə 1030; 2009, № 7, maddə 589; 2010, № 9,
maddə 773; 2012, № 2, maddə 110; 2014, № 2,
maddə 112, № 4, maddə 391, № 6, maddə 644,
№ 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 9,
maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi
ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli

qurumunun İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
sədrinin müavini
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
İnvestisiya layihələrinin və infrastrukturun maliyyəsi
şöbəsinin müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında
iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq
üzrə birgə komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci hissəsi
ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Yunanıstan
Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 10 avqust tarixli 1346 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Koreya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 10 avqust tarixli 1346 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 8, maddə 924;
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518;
2018, № 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii
sərvətlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm

Agentliyi sədrinin müavini
Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli
qurumunun İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikasının Koreya
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Asiya İdarəsinin rəisi.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Koreya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası üzrə tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci
hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Koreya
Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kuba Respublikası Hökuməti arasında
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il
18 oktyabr tarixli 2444 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kuba
Respublikası Hökuməti arasında əməkdaşlıq üzrə
Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 18 oktyabr
tarixli 2444 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, №
10, maddə 981; 2009, № 1, maddə 17; 2012, № 2,
maddə 125; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə
644; 2016, № 8, maddə 1384) 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər və idman
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm

Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının BMT yanında Daimi Nümayəndəsi, eyni zamanda, Kuba Respublikasında akkreditə olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Kuba Respublikası Hökuməti arasında əməkdaşlıq
üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın
1-ci hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Kuba
Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin
bir sıra hərbi qulluqçularının ali zabit heyəti
vəzifələrinə təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 12-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları
göstərilən ali zabit heyəti vəzifələrinə təyin
edilsinlər:
1.1. general-leytenant Osmanov Nizam
Ramazan oğlu – Baş Qərargah rəisinin müavini – Döyüş Hazırlığı və Hərbi Təhsil Baş
İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək,
müdafiə nazirinin müavini – Maddi-Texniki
Təminat Baş İdarəsinin rəisi;
1.2. general-mayor Əfəndiyev Ənvər
Zəkəriyyə oğlu – Döyüş Hazırlığı və Hərbi
Təhsil Baş İdarəsinin Döyüş Hazırlığı
İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək,

müdafiə nazirinin müavini – Quru Qoşunların
komandanı;
1.3. general-mayor Əliyev Azər Əli oğlu –
Hərbi Akademiya rəisinin tədris üzrə müavini
vəzifəsindən azad edilərək, Əməliyyat Baş
İdarəsinin rəisi;
1.4. general-mayor Seyidov Kənan
Əlihüseyn oğlu – Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr
komandanının birinci müavini – qərargah
rəisi vəzifəsindən azad edilərək, 5-ci Ordu
Korpusunun komandiri.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Hərbi münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin
qorunması haqqında Konvensiya”nın
müddəalarının yerinə yetirilməsi üzrə
Komissiyanın yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2000-ci il 13 noyabr tarixli 569 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
“Hərbi münaqişələr zamanı mədəni
dəyərlərin qorunması haqqında Konvensiya”nın
müddəalarının yerinə yetirilməsi üzrə
Komissiyanın yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci
il 13 noyabr tarixli 569 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2000, № 11, maddə 805; 2006,
№ 9, maddə 743) 1-ci hissəsi ilə yaradılan
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın sədri
Əli Əhmədov – Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
naziri

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Mədəniyyət Komitəsinin sədri
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının Humanitar məsələlər şöbəsinin
müdiri
Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin
müavini
UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası
Milli Komissiyasının Baş katibi
Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan
Milli Komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Xalça
Muzeyinin direktoru
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv
İdarəsinin rəisi.”.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qətər
Dövləti Hökuməti arasında Birgə İqtisadi, Ticarət
və Texniki Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 17 iyun tarixli 2125 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Qətər Dövləti Hökuməti arasında Birgə İqtisadi,
Ticarət və Texniki Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 17 iyun tarixli
2125 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016,
№ 6, maddə 1128) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının fövqəladə
hallar naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin
birinci müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası energetika
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli
qurumunun İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Qətər
Dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Qətər Dövləti Hökuməti arasında Birgə İqtisadi,
Ticarət və Texniki Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinə bu
Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər
barədə Qətər Dövləti tərəfinə müvafiq bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

A.B.Həsənovun Azərbaycan Ordusunun Baş
Qərargah rəisinin müavini – Əməliyyat Baş İdarəsinin
rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 12-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. General-leytenant Ayaz Binyat oğlu
Həsənov Azərbaycan Ordusunun Baş
Qərargah rəisinin müavini – Əməliyyat Baş
İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

4

24 iyul 2021-ci il, şənbə

Azərbaycan Respublikası İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun fəaliyyətinin təmin edilməsi
və “İxracın və investisiyaların təşviqi sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 451 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun Nizamnaməsi”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. “Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun Strukturu” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan
Respublikası İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun
(bundan sonra – Agentlik) nizamnamə
fondu 1 milyon manatdır və “Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi

haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra
məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr
tarixli 1241 nömrəli Fərmanının 1.11.7.4cü yarımbəndində nəzərdə tutulan
vəsaitin qalığı hesabına formalaşır.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
4.1. xarici dövlətlərin investisiya
təşviqi qurumlarının maliyyələşdirilməsi
sahəsində mütərəqqi təcrübəsi nəzərə
alınmaqla, Agentliyin fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsi mexanizmi ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;

4.2. Agentlik tərəfindən ixracatçılara
və investorlara göstərilən xidmətlərin
siyahısını bir ay müddətində təsdiq edib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə
məlumat versin;
4.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi:
5.1. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili ilə
bağlı tədbirlər görsün;
5.2. Agentliyin əməyin ödənişi
fondunu, işçilərinin say həddini və
əməkhaqlarının (vəzifə maaşlarının,
vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların
və digər ödənişlərin) məbləğini bir ay
müddətində təsdiq etsin;

İ.Ş.Davudovun Azərbaycan Respublikasının
Malayziyada fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
İrfan Şakir oğlu Davudov Azərbaycan
Respublikasının Malayziyada fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

K.T.Xasiyevin Azərbaycan Respublikasının
Serbiya Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
 onstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci
K
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Kamil Tacid oğlu Xasiyev Azərbaycan
Respublikasının Serbiya Respublikasında

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Q.Ə.Allahverdiyevin Azərbaycan Respublikasının
Malayziyada, Myanma İttifaqı Respublikasında, Tailand
Krallığında və Bruney Darüssalamda fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Qaley Əliyeviç Allahverdiyev Azərbaycan
Respublikasının Malayziyada, Myanma
İttifaqı Respublikasında, Tailand Krallığında

və Bruney Darüssalamda fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Goranboy rayonunun Dəliməmmədli–Düzqışlaq–
Bağçakürd–Dəyirmanlar–Azad–Nizami avtomobil
yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. On dörd min nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən
Dəliməmmədli–Düzqışlaq–Bağçakürd–
Dəyirmanlar–Azad–Nizami avtomobil yolunun
tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç)
milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən avtomobil yolunun tikintisinin başa
çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə
tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il
18 iyun tarixli 1268 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş 2 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan
Respublikasında dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə
maaşları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1268 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, maddə
1104, № 7, maddə 1250, № 8, maddə 1440;
2020, № 4, maddə 468, № 6, maddə 754;
2021, № 2, maddə 151) ilə təsdiq edilmiş
2 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respubli-

kasında dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə
maaşları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.4.4-cü yarımbəndə üçüncü halda
“sektor müdiri” sözlərindən sonra “, baş mühasib” sözləri əlavə edilsin.
2. 1.5.3-cü yarımbənd ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

5.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
6. “İxracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində idarəetmənin daha da
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28
dekabr tarixli 451 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I kitab),
maddə 2608) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
6.1. 2.2-ci, 4.4-cü bəndlər və 6-cı
hissə ləğv edilsin;
6.2. 2.3-cü bənddə “rəhbərliyi” sözü
“ümumi rəhbərliyi və nəzarəti” sözləri ilə,
“9” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz olunsun
və həmin bəndə “göstərən” sözündən

sonra “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etdiyi” sözləri əlavə edilsin;
6.3. 2.4-cü bənddə “, kənd təsərrüfatı
və vergilər” sözləri “və kənd təsərrüfatı”
sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
bənddən “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
sədrinin müavinindən,” sözləri çıxarılsın;
6.4. 3.1.1-ci yarımbənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“3.1.1. nizamnamənin təsdiq olunması və nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi, onların
dəyişdirilməsi;”;
6.5. aşağıdakı məzmunda 3.1.3-cü
və 3.1.4-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:

“3.1.3. Agentliyin strukturunun
təsdiqi;
3.1.4. Agentliyin idarəetmə orqanlarının yaradılması və Müşahidə Şurasının
üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilməsi;”;
6.6. 5.1-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə müraciət
etsin” sözləri “tədbirlər görsün” sözləri ilə
əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Prezident İlham Əliyev:

Azərbaycanın çox güclü daxili potensialı var
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident Ermənistanın yenə də xülyalarla yaşadığını bəyan edib. Onlar postmüharibə reallıqları
ilə barışa bilmirlər. Azərbaycanın tarixi Zəfəri onların
bütün ideoloji sütunlarını darmadağın edib. Onlar 30
il ərzində özləri haqqında olmazın yalanlar uydurublar, guya onların yenilməz ordusu var, erməni xalqı
döyüşkən xalqdır: “Bəs nə oldu? Məhv etdik, darmadağın etdik, 44 gün ərzində yox etdik. Göstərdik
ki, Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Göstərdik ki,
onların bütün təbliğatı mifdir, mifologiyadır”.
Azərbaycan lideri xəbərdarlıq edib ki, Ermənistan
əvvəlki səhvləri buraxmamalıdır. Çünki onların
yersiz və qəbuledilməz addımları, bəyanatları İkinci
Qarabağ müharibəsi zamanı onlara çox baha başa
gəlib: “Şarl Mişelin statusu, Dağlıq Qarabağ sözlərini
işlətməməsi, əlbəttə, çox müdrik bir addım idi. Bu,
dövlət xadiminin addımı idi. Biz bunu qiymətləndiririk
və Ermənistan da bundan nəticə çıxarmalıdır. Nə
status var, nə Dağlıq Qarabağ”.
Prezident izah edib ki, “Dağlıq Qarabağ”
sözündən münaqişəyə görə istifadə olunub. Müharibə
başa çatandan, münaqişə öz həllini tapandan sonra
isə, əlbəttə, Dağlıq Qarabağdan danışmaq yersizdir.
Yəni, Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı
inzibati ərazi yoxdur: “Status məsələsi də, həmçinin.
Mən müharibə başa çatandan sonra noyabrın 10-da
statusun yerini göstərmişdim. O, hələ oradadır və orada qalacaq yana-yana, əbədi. Ona görə bu məsələ ilə
də bağlı başqa fikir ola bilməz”.
Cənab İlham Əliyevin fikrincə, sovet hökuməti
süni şəkildə Azərbaycanın içində bir münaqişə ocağı
yaradıb – Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. İndi isə
tarix hər şeyi yerinə qoyub. Bu gün orada yaşayanların sayı artıq göstərilsə də, cəmi 25 min adam
yaşayır. Azərbaycan müxtəlif texniki vasitələrlə,
peykimizlə bunu dəqiq müəyyənləşdirib: “Biz hər
şeyi görürük, Xankəndini də, dəhlizi də. Ona görə
buna da son qoyulmalıdır... 25 min insan üçün status yaratmaq hansı məntiqə sığır?.. Mən deyirəm,
mən Azərbaycan Prezidenti deyirəm, mən bu
məsələni həll etmişəm, vəssalam! Dağlıq Qarabağ
yoxdur, status yoxdur! Şərqi Zəngəzur var, hansı ki,
mənim sərəncamımla Qarabağ iqtisadi zonası ilə
bərabər 7 iyul 2021-ci ildə imzalanıb”.
Prezident onu da bildirib ki, əgər kimsə status
vermək istəyirsə, Amerikada bir milyona yaxın
erməni yaşayır, Fransada 500 mindən çox erməni
yaşayır, Marsel şəhərində 100 mindən çox erməni
yaşayır. Niyə orada status verilmir? Bəs niyə
Azərbaycanda bu status verilməlidir?
Prezident Avropa İttifaqının Ermənistana
2,6 milyard avro vəsait ayırması məsələsinə də

münasibət bildirərək deyib ki, bu, ədalətsiz mövqedir. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən böyük
ölkəsidir həm ərazisi, həm əhalisi, həm də potensialı baxımından. 30 ildir ki, müharibədən ən çox
əziyyət çəkən ölkə Azərbaycandır. Ona görə də bu
vəsait Azərbaycana verilməlidir: “10 min kvadratkilometr ərazi tamamilə dağıdılıb, erməni vandalları
tərəfindən məhv edilib. 100 minlərlə mina döşənilib
və bütün binalar, tarixi binalar, bütün infrastruktur
məhv edilib. Amma pulu verirlər Ermənistana…
Avropa İttifaqı ilə növbəti təmaslar əsnasında bu
məsələni daim müzakirə edəcəyik, baxacağıq
Ermənistana nə qədər qrant verilirsə, ən azı o qədər
də bizə verilməlidir. Əgər verilmirsə, qoy desinlər nə
üçün? Qoy desinlər ki, bu ermənipərəstlikdir, qoy
açıq desinlər”.
Dövlət başçısı Rusiya səfəri və Prezident Vladimir Putinlə görüşü haqqında da ətraflı məlumat
verib, səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya Prezidenti ilə həm
ikitərəfli məsələlər, həm də postmüharibə vəziyyəti
ilə bağlı çox geniş fikir mübadiləsi aparıb. Bildirib
ki, Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır.
Hazırda yeddi yol xəritəsi üzərində iş gedir. Hər bir
yol xəritəsi konkret sahəyə aiddir. Hər bir sahə üzrə
də yaxşı nəticələr var. Bu dəfə daha çox ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar məsələlər müzakirə edilib.
“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi, perspektivlər, eyni
zamanda, müharibədən sonra yaranmış vəziyyət,
o cümlədən, Zəngəzur dəhlizi və postmünaqişə
dövrü ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fikir ayrılığı
olmayıb. Hər iki ölkə hesab edir ki, müharibə başa
çatıb. Ermənistanda heç bir revanşist meyillərə yol

verilməməlidir və bundan sonra bölgədə sülh olmalıdır. Ermənistan dəmir yolunun Zəngəzur dəhlizindən
keçməsinə razılıq verib. Müharibədən sonra isə
buna etiraz edib: “Hər halda bizim mövqeyimiz
dəyişməz olaraq qalır və Zəngəzur dəhlizi mütləq
açılmalıdır. Ermənistan bunu nə qədər tez dərk etsə,
onlar üçün o qədər də yaxşıdır”.
Prezident deyib ki, indi Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Azərbaycana səfər edib, münasibətlər
inkişafdadır. Rusiyaya mənim səfərim olub və
müzakirə zamanı – bizim görüşümüz bir neçə saat
davam etmişdir – bir dənə də olsun mübahisəli
məsələ olmayıb. Bir dənə də olsun narahatlıq
doğuran məsələ olmayıb. Türkiyə ilə biz iyun
ayında müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzaladıq,
əlaqələrimizi daha da yüksək səviyyəyə qaldırdıq.
Digər qonşu ölkələrlə – İran və Gürcüstanla dostluq əlaqələrimiz güclənir. Qoşulmama Hərəkatı
bizə növbəti mandat verib, növbəti dəstək göstərib.
Azərbaycan da daxil olmaqla, bu təşkilatda 120
ölkə birləşir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daim
bizi dəstəkləyir – həm işğal dövründə və həm də
müharibədən sonra. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
baş katibi xüsusilə bu dəstəyi ifadə etmək üçün
Azərbaycana gəlmişdir. Görün, bütün aparıcı dünya
gücləri ilə bizim əlaqələrimiz nə dərəcədə səmimidir,
səmərəlidir və bizim məqsədlərimizə cavab verir.
Səbəb nədir? Səbəb bizim düzgün siyasətimizdir,
səbəb bizim dürüstlüyümüzdür, sözlə imza arasındakı vəhdətdir və səbəb bizim daxili gücümüzdədir.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

İqtisadçı alimlər Qarabağın bərpası layihələrinə elmi dəstək verirlər

– İlkin baxış və qiymətləndirmələr
təsdiq etdi ki, azad edilmiş ərazilərin
əksər hissəsi tamamilə dağıdılmış,
yaşayış üçün yararsız hala salınmışdır. İndi Azərbaycan cəmiyyətinin və
dövlətinin qarşısında bu ərazilərin
bərpası, orada iqtisadiyyatın
dirçəldilməsi, yenidən qurulması ilə
bağlı irimiqyaslı vəzifələr dayanır.
İnstitutumuzda yaradılmış Post-konflikt
Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi
bərpa və yenidənqurma prosesləri
üzrə tədqiqatlar aparır, yaşayış
məntəqələrinin bərpasının, infrastruktur və həyat təminatı sistemlərinin
yenidən qurulmasının, əhalinin öz daimi yaşayış yerlərinə repatriasiyasının
və bu qəbil digər problemlərin sosialiqtisadi məsələlərini araşdırır.
Aparılan tədqiqatlar sırasında enerji
təminatının, su və qaz təchizatının,
kanalizasiya sistemlərinin bərpasına,
nəqliyyat və telekommunikasiya
sistemlərinin yenidən qurulmasına, mülki idarəetmə orqanlarının iş
infrastrukturunun və sosial obyektlərin
yenidən yaradılmasına xüsusi diqqət
yetirilir. Mərkəzin işinə təkcə institutun
əməkdaşlarını deyil, digər qurumların
mütəxəssislərini, müstəqil ekspertləri
də cəlb etmək nəzərdə tutulur.
İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru,
professor Nazim İmanov və professor Akif Musayev Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərində məsələlərin

AMEA

İqtisadiyyat İnstitutunda
Qarabağın bərpa və
yenidənqurma proqramlarının hazırlanması üzrə Azərbaycan hökumətinin
həyata keçirdiyi sistemli fəaliyyətə
töhfə vermək məqsədilə Post-konflikt
Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi yaradılıb.
İqtisad elmləri doktoru, professor Akif
Musayevin rəhbərlik etdiyi bu mərkəzin
əsas məqsədi Qarabağın iqtisadiyyatının yenidən qurulmasına elmi dəstək verməkdir. Bu barədə
qəzetimizə açıqlamasında İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mahir Zeynalov bildirdi:
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə
bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı”
nəzdində fəaliyyət göstərən “Akademik
işçi qrupu”nun üzvüdürlər. Bununla
yanaşı, institutun bir neçə əməkdaşı
“Azərbaycanın post-konflikt
ərazilərinə repatriasiyanın proqnozlaşdırılması və effektiv təşkili”
üzrə tədqiqat qrupunun üzvüdür.
Bu tədqiqat dövlət sifarişi əsasında,
müstəqil qrup şəklində fəaliyyət
göstərən alimlər tərəfindən aparılır.
Təlim heyətinə ADA Universitetindən
və UNEC-dən daxil edilməsi nəzərdə
tutulan mütəxəssislər də Akademik işçi
və Effektiv repatriasiya üzrə tədqiqat
qruplarının üzvləridir.
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun
dövlət əhəmiyyətli sənədlərin–qanun

layihələrinin və dövlət proqramlarının hazırlanması və ekspertizası
sahəsində ciddi və zəngin təcrübəsi
olduğunu vurğulayan müsahibimiz
daha sonra dedi:
– Qarabağın iqtisadiyyatının müasir
standartlar səviyyəsində yenidən
qururlmasında sahibkarların mühüm
rolu olacaq. İnstitutun daha bir vacib
hədəfi – ölkə sahibkarlarının postkonflikt reabilitasiyada iştiraka hazırlıq
səviyyəsini qiymətləndirmək və zəruri
təşviq mexanizmləri haqqında onların
rəyini öyrənməkdir. Bu məqsədlə ADA
Universiteti ilə birlikdə sahiblkarlar arasında sorgular keçirilir. Bərpa proqramlarının təkmilləşdirilməsi, post-konflikt
ərazilərin yenidən qurulmasında ölkə

sahibkarlarının işgüzar fəallığının
yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Ötən ay Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı Sahibkarlar Klubuna üzv olan
bir qrup iş adamı üçün Dövlət Vergi
Xidmətinin Şamaxıda yerləşən Tədris
Mərkəzində “Post-konflikt ərazilərin
bərpası: biznes imkanları” mövzusunda təlimlər təşkil edib. Təlimin iştirakçıları olan 30-dan artıq müxtəlif sahələri
təmsil edən sahibkarla azad edilmiş
ərazilərimizdə iqtisadiyyatın yenidən
qurulması, sahibkarlığın inkişafı və
yeni biznes imkanları geniş müzakirə
edilib, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının iş adamlarına təqdim etdiyi məhsul
və xidmətlər, eləcə də mühasibatlıq,
biznesin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
mövzular təqdim olunub.
Qarabağda bərpa və
yenidənqurma, yeni iqtisadiyyat
quruculuğu ölkəmizin sahibkarları
qarşısında tamamilə fərqli, indiyədək
görünməmiş, genişmiqyaslı və genişspektrli imkanlar açır. Söhbət sahibkarlarımızın, sadəcə, öz vətəndaşlıq
borclarını yerinə yetirərək, bu ərazilərin
həyata qaytarılmasında iştirakından
deyil, eyni zamanda öz professional
fəaliyyətləri çərçivəsində yeni biznes
layihələri gerçəkləşdirməsindən gedir.
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Biz arzu edirik ki, əlaqələrimizə əlavə, növbəti təkan
verək. Hətta, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
tərəfdaşlığa strateji xarakter vermək istəyirik.
Şarl MIŞEL
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti

Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının
həcmi 6,8 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Üzv dövlətlərdən
1700-dən çox şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu,
həmçinin bizim iqtisadi fəaliyyətimizin miqyasını nümayiş
etdirir. Biz üzv dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrdə çox fəalıq.
Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya qəbul
edib. Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdəbiri
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qaz Dəhlizinin axırıncı – dördüncü
seqmenti olan Trans-Adriatik
kəmərinin istismara verilməsini
tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadisə
adlandırdı. Qeyd etdi ki, yanvarın
1-dən bugünədək Azərbaycandan
Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə,
xüsusilə, İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstana 3 milyard
kubmetrdən çox təbii qaz ixrac
olunub. Təbii ki, bu, son hədd olmayacaq və Avropa bazarına ixrac
ediləcək təbii qazın həcmi artacaq.
Cənub Qaz Dəhlizi enerji
təhlükəsizliyi layihəsidir. Respublikamız Avropa İttifaqı ilə birlikdə
uzun illərdir Cənub Qaz Dəhlizi
Məşvərət Şurasına sədrlik edir.
Avropa İttifaqı və Azərbaycanın
rəhbərliyi altında Məşvərət Şurası,
həmçinin bu layihənin uğurla
həyata keçirilməsinin mühüm amili
olub. 3500 kilometr uzunluğunda
inteqrə olunmuş kəmər sistemi və
nəhəng “Şahdəniz-2” qaz yataqlarının işlənməsi ölkələr, şirkətlər

1991

-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra qarşıya qoyulan əsas
vəzifə Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını
təmin etmək, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri
möhkəmləndirmək və həmin qurumların fəal üzvünə
çevrilmək idi. Ancaq, o dövrdə respublikaya rəhbərlik
edənlərin dövlət idarəçiliyindəki səriştəsizliyi
qonşularla münasibətləri getdikcə gərginləşdirir,
ölkəni beynəlxalq aləmdən təcrid edirdi. Lakin, ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra ölkədə həyata keçirilən siyasi kurs Azərbaycan
dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə, inkişaf etdirməyə,
milli mənafeləri qorumağa yönəltdi. O vaxtdan
başlayaraq, ölkəmizin xarici siyasəti beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri dövlətlərin suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə
edilməməsi prinsipləri əsasında qurulub.

Dünyada baş verən qloballaşma, demokratikləşmə və
beynəlxalq aləmə inteqrasiya
fonunda öz müstəqilliyini yenicə
bərpa etmiş Azərbaycan kimi gənc
bir dövlətin müstəqil xarici siyasət
kursunun müəyyən edilməsində
beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq və həmin qurumların
üzvü olmaq zəruri məsələlərdən
idi. Buna görə də, ilk növbədə,
respublikamızın müstəqil bir dövlət
kimi gələcək dünya nizamında
yeri, daxili və xarici siyasətinin
xarakteri və prioritetləri müəyyən
edilməli idi. Bütün bunlar ulu
öndərin siyasi uzaqgörənliyi
sayəsində öz həllini yüksək
səviyyədə tapdı.
Ulu öndərin Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi beynəlxalq
münasibətlər sisteminə qoşulması ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik
məsələlərinin tənzimlənməsində
həlledici əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müstəqillik əldə etdikdən
sonra Azərbaycan da daxil
olmaqla postsovet məkanında
yerləşən bütün dövlətlər özlərinin
gələcək inkişaf strategiyasını
müəyyənləşdirərkən iqtisadi-siyasi
və sosial sahədə yüksək tərəqqiyə
nail olmuş ölkələrin, həmçinin
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
təcrübəsini əsas götürərək bundan
yararlanmağı qarşılarına məqsəd
qoydular. Bu illər ərzində qazanılan uğurlara nəzər yetirdikdə ,
postsovet ölkələri ilə müqayisədə
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
daha böyük nüfuz sahibi olması diqqəti cəlb edir. Həmin
dövrdə ölkəmiz bir çox nüfuzlu
təşkilatların üzvü olmaqla, həmin
qurumlara sədrlik də etmişdir.
Beynəlxalq təşkilatların
rəhbərlərinin ölkəmizə səfərləri,

Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında
tərəfdaşlıq strateji xarakter alır

həmçinin Prezident İlham Əliyevin
nüfuzlu qurumların tədbirlərində
iştirakı və çıxışı böyük maraqla izlənilir. Bu günlərdə Avropa
İttifaqı Aİ Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelin ölkəmizə işgüzar
səfəri, dövlətimizin başçısı ilə
geniş tərkibdə görüşündən sonra
birgə mətbuat konfransı keçirməsi
beynəlxalq aləmin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Çünki
Azərbaycan Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentini qalib ölkə kimi
qarşılayırdı. Bu baxımdan səfər
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan–
Aİ münasibətləri 1991-ci ildə
yaranmışdır. Lakin, qeyd etdiyim kimi, müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkəyə rəhbərlik edənlərin
dövlət idarəçiliyindəki naşılığı
digər sahələr kimi, beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək
də tamamilə unudulmuşdu. Ulu
öndərin rəhbərliyi ilə 1996-cı
ildə imzalanmış və 1999-cu ildə
qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq,
ticarət, sərmayə, qanunvericilik,
elm və mədəniyyət sahəsində
ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında
mühüm rol oynadı. Həmin dövrdən
etibarən Aİ-nin Azərbaycana
yardımlarının miqyası və həcmi
tədricən artmağa başladı. 1998-

ci ildə Aİ Azərbaycana xüsusi
elçisini təyin etdi. 2000-ci ildə
isə Azərbaycanın Aİ yanında
nümayəndəliyi təsis edildi.
Ulu öndərin siyasi kursunu
layiqincə davam etdirən Prezident
İlham Əliyev nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın
yeni müstəviyə qədəm qoyması
istiqamətində bütün imkanlardan istifadə etdi. 2004-cü ildə
Azərbaycan Avropa Qonşuluq
Siyasətinə, 2009-cu ildə isə onun
Şərq istiqaməti üzrə çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatı olan Şərq
Tərəfdaşlığı proqramına daxil
edildi.
2014-cü ildə tərəflər arasında
Azərbaycanın Aİ proqramlarında
və agentliklərində iştirakına dair
Protokol imzalandı. Həmin sənəd
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 2014-cü il
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Protokol 6 iyul 2016-cı il tarixində
Avropa Parlamenti tərəfindən
ratifikasiya olunaraq qüvvəyə
minmişdir.
Avropa Parlamenti tərəfindən
Azərbaycan əleyhinə əsassız
və qərəzli qətnamələrin qəbul
edilməsi Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Avronest Parlament Assambleyasından çıxması,

həmçinin Avropa Parlamenti ilə
ikitərəfli dialoqun dayandırılması barədə qərar qəbul etməsi
ilə bir müddət Azərbaycanla Aİ
arasında əlaqələrdə soyuqluq
yaranmışdı. Lakin, Avropa Parlamentinin müraciətinə əsasən,
Azərbaycan Aİ ilə əməkdaşlığının
parlamentlərarası ölçüsünün tam
bərpasına razılıq vermişdir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü, suverenliliyi və
müstəqilliyini dəstəkləyir. Eyni
zamanda, təşkilata üzv ölkələr
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini
və bölgədə keçirilən qondarma
seçkilərin heç birinin nəticələrini
tanımayıb.
Sonrakı illərdə Azərbaycanın
Aİ ölkələri ilə enerji , təhsil, ticarət,
sərmayə və iqtisadi əlaqələri
getdikcə möhkəmləndirilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün
Azərbaycan Avropanın etibarlı
enerji təchizatçılarından birinə
çevrilmişdir. Dövlətimizin başçısı ötən günlərdə ölkəmizdə
işgüzar səfərdə olmuş Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat
konfransında da bunu yüksək
dəyərləndirdi.
Aİ Prezidenti ilə görüşün
nəticəsindən məmnunluğunu
bildirən Prezident İlham Əliyev

əməkdaşlıq, gələcək planlar,
nailiyyətlər barədə çox səmərəli
müzakirələr aparıldığını bildirdi.
Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri
ikitərəfli tərəfdaşlığımızın yaxşı
göstərcisi olduğunu vurğulayan
dövlətimizn başçısı Avropa İttifaqının bizim üçün yaxın tərəfdaş
olduğunu diqqətə çatdırdı. Dedi
ki, biz uzun illərdir müxtəlif
sahələrdə işləyirik. Ölkə Prezidenti qeyd etdi ki, Avropa İttifaqı
bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır.
Ticarətimizin, demək olar ki, 40
faizi Avropa İttifaqı ilə aparılır və
bu quruma üzv dövlətlərin üçdəbiri
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Bu, bizim hökumətimizin
çox böyük nailiyyətidir, həmçinin
əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar
yaradır.
Azərbaycan Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən əsas ölkələrdəndir.
Mətbuat konfransında bu
məsələyə toxunan Prezident
İlham Əliyev gündəliyin mühüm
hissəsinin enerji təhlükəsizliyi
ilə bağlı olduğunu vurğuladı. Bu
mövzuda müzakirələr aparılarkən
, təbii ki, tarixi nailiyyətlərdən,
xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin tamamlanmasından
söhbət açılıb. Dövlətimizin başçısı
ötən ilin sonuncu günündə Cənub

və beynəlxalq maliyyə institutları
arasında əməkdaşlığın nadir
təcrübəsidir. Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinə yatırılmış ümumi investisiyaların həcmi 33 milyard ABŞ
dollarından çoxdur.
Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın ərazilərinin uzun
müddət Ermənistan tərəfindən
işğalına son qoyulduğunu da
diqqətə çatdırdı . Azərbaycanın
Ermənistan qoşunlarının
ərazilərimizdən tam və qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini özü yerinə yetirdiyini və müharibəyə son qoyduğunu
bildirdi: “Ona görə də indi sülh
barədə düşünmək və səhifəni
çevirmək vaxtıdır. Biz buna hazırıq. Bu gün biz cənab Prezidentlə
planlarımızı, təşəbbüslərimizi və
yeni yaranmış vəziyyətə yanaşmalarımızı geniş şəkildə müzakirə
etdik. Düşünürəm ki, nisbətən,
qısa zamanda xoş məram və
çox praqmatik yanaşma nümayiş etdirməklə, biz hələ də masa
üzərində qalan məsələlərin
əksəriyyətini həll edə və bölgədə
geniş regional əməkdaşlığın
təməlini qoya bilərik. Avropa
İttifaqı bu baxımdan çox mühüm
rol oynayır və əminəm ki, oynayacaq”.

Qonaqpərvərliyə və
dövlətimizin başçısı ilə görüşmək
fürsətinə görə təşəkkürünü bildirən
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Azərbaycanda innovasiya, peyk,
həmçinin infrastruktur sahələrində
gələcəyə yönələn layihələrlə tanış
olduğunu bildirdi. Bakı limanında,
həmçinin regional miqyasda yeni
imkanlar yaratmaq işləri ilə tanış
olduğunu deyən Aİ Prezidenti
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında tərəfdaşlığın, əsasən,
maliyyə dəstəyinə əsaslanan
işbirliyindən ibarət olmadığını
bildirdi: “Əksinə, bu, birgə iş
aparmaq istəyinə, innovasiyalara, texnoloji mübadilələrə və
iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan
tərəfdaşlıqdır. Məhz bu ruhda
iqtisadi inkişaf baxımından Avropa
İttifaqının hesab etdiyi iki prioritet
– iqlim dəyişməsi və rəqəmsal inqilab birgə başladığımız layihələrin
əsasında olmalıdır”.
Digər müzakirələrin bu ilin
dekabrında keçiriləcək Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığına həsr
olunacaq zirvə görüşünə hazırlıqla bağlı olduğunu bildirən Aİ
Prezidenti “Bizim üçün gözləntiləri
müəyyən etmək məqsədilə fikir
mübadiləsini aparmaq vacibdir”
– deyə qeyd etdi. Hər iki tərəfdən
həmin görüşə hazırlıq getdiyi
vurğulandı.
Aİ Prezidenti Azərbaycan və
Ermənistanla bağlı vəziyyətə də
toxundu. Bu səfərdən bir neçə
həftə əvvəl regional vəziyyətin
təhlili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün Prezident İlham Əliyevlə
dəfələrlə telefon söhbəti olduğunu
bildirdi. Azərbaycanın götürdüyü
öhdəliklərə görə təşəkkürünü
bildirən Şarl Mişel bunların atılan
ilk addımlar olduğunu söylədi.
Həm mina xəritələrinin olmasını və digər tərəfdən, mühüm
məsələ hesab edilən məhbuslar
məsələsinin öz həllini tapmasından
məmnunluğunu bildirən avropalı
diplomat qeyd edilən məsələ ilə
bağlı digər işlərin də yaxın vaxtlarda görüləcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi.
Ş. Mişel Avropa İttifaqının müxtəlif məsələlər üzrə
irəliləyişə nail olmaq üçün səyləri
dəstəkləməyə hazır olduğunu
bildirdi. Məsələn, sərhədlərin
delimitasiyası məsələsi arzu
edilərsə, bunun üçün Avropanın
ekspert yardımını göstərməyə,
lazım olarsa, Avropa monitorinqini
etməyə hazır olduğunu diqqətə
çatdırdı. Aİ Prezidenti daha geniş
geosiyasi vəziyyətlə bağlı bir sıra
məsələlərin də nəzərdən keçirildiyini bildirdi: “Biz bir sıra sahədə,
xüsusən də ölkənin dünyəvilik
sahəsində Azərbaycanın göstərdiyi
bəzi səyləri qeyd etdik. Bu mövzuda dünyada bir çox debatlar
getməkdədir”.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycana olan etimadın növbəti nümunəsi Şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən qayğı
Ermənistan üzərindəki tarixi
Qələbəmizdən sonra ölkəmizin dünya
birliyindəki reytinqi daha da yüksəlib. Söz
yox ki, qələbəyə qədər də diplomatiya
və iqtisadi sahələrdə bir sıra yaddaqalan
nailiyyətlər əldə olunmuşdu. Ancaq 30
il ərzində qüdrətli dövlətlərin, həmçinin
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nizamlaya
bilmədikləri problemi ölkəmizin öz qüvvəsi
ilə 44 gün ərzində həll etməsi Azərbaycanın
gücünü, qüdrətini bir daha dünyaya nümayiş
etdirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
genişmiqyaslı tikinti- bərpa, yenidənqurma
işlərinin aparılması ölkəmizin iqtisadi gücünün göstəricisidir.
Bu günlərdə respublikamızın
beynəlxalq aləmdə daha bir uğurunun
şahidi olduq. Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətlərin Azərbaycanın bu quruma
əlavə olaraq bir il də sədrlik etməsi
barədə müraciəti ölkəmizə olan etimadın,
eyni zamanda , beynəlxalq aləmdəki
reytinqinin daha da yüksəlməsinin
göstəricisidir. Bu, həm də Azərbaycan
Prezidentinin beynəlxalq aləmdə
diplomatik fəaliyyətinə verilən yüksək
qiymətdir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan 2011-ci
ildə Qoşulmama Hərəkatına tam hüquqlu
üzv qəbul olunmuşdur. Hərəkata üzv
dövətlərin 2016-cı ildə Venesuelada
keçirilmiş zirvə görüşündə 2019-2022-ci
illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə
edilməsi barədə yekdil qərar qəbul
olunmuşdur. QH-yə sədrlik etdiyi bu illər
ərzində ölkəmiz hərəkatın beynəlxalq
nüfuzunun yüksəlməsi, qurumun təsir
gücünün, üzv dövlətlərin marağının
təmin olunması istiqamətində bütün
imkanlardan səmərəli istifadə edib.
Koronavirus pandemiyasının törətdiyi
fəsadlara baxmayaraq, Azərbaycan
vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya
verərək QH sədri kimi üzərinə düşən

vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti və
Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci il
mayın 4-də hərəkatın koronavirusa
qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun
videokonfrans vasitəsilə zirvə
görüşünün keçirilməsi beynəlxalq
aləmdə geniş əks- səda doğurdu.
Zirvə görüşündə Əfqanıstan, Əlcəzair,
Misir, İndoneziya, İran, Kuba, Nigeriya,
Pakistan, Cənubi Afrika Respublikası,
Fələstin, Türkmənistan, Venesuela,
Nikaraqua, Efiopiya, Hindistan,
Malayziya, Vyetnam, Qana, Küveyt,
Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı və
digər ölkələrin prezidentlərinin, baş
nazirlərinin və xarici işlər nazirlərinin
çıxışları tədbirin coğrafiyasının nə
qədər geniş olmasından xəbər verir.
Bunlarla yanaşı, zirvə görüşündə BMTnin Baş Assambleyasının Prezidenti və
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş
direktorunun çıxışları, həmçinin BMT
Baş katibi və Avropa Komissiyasının
ali nümayəndəsi – vitse-prezidentinin
videomüraciətlərinin səsləndirilməsi
tədbirin beynəlxalq aləmdə
dəstəklənməsindən xəbər verir.

Prezident İlham Əliyevin COVID-19
- la mübarizə sahəsində irəli sürdüyü
təşəbbüslər, BMT Baş Assambleyasının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
xüsusi sessiyasının keçirilməsi, BMT
İnsan Hüquqları Şurasında vaksinlərin
ədalətli bölgüsünə dair qətnamənin
qəbul edilməsi və s. qlobal aləmdə
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Bütün
bunlar və QH- nin imicinin daha
da möhkəmləndirilməsinə mühüm
töhfələr vermişdir. Azərbaycanın
sədrliyi dövründə hərəkatın beynəlxalq
müstəvidə daha da güclənməsi, qurumun
digər təşkilatlarla əməkdaşlığının
qurulmasında mühüm addımlar atması,
o cümlədən COVID-19 ilə mübarizə
məqsədilə bir sıra QH üzvlərinə maliyyə
və humanitar yardımlar etməsi diqqətdən
yayınmamışdır.
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı
adından BMT-nin İnsan Hüquqları
Şurasında bütün ölkələrin peyvəndlərə
bərabər və universal çıxışının təmin
edilməsi ilə bağlı qətnamə irəli sürməsi
və həmin sənədin 2021-ci ilin martında
yekdilliklə qəbul olunması, həmçinin
dünya birliyinin məsuliyyətli və etibarlı
üzvü kimi, koronovirus təhlükəsinin ilk
günlərindən etibarən qlobal həmrəylik
çağırışlarına dəstək verməsi, bununla
bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar
və maliyyə yardımı göstərməsi və
digər amillər QH-yə üzv dövlətlərin
Azərbyacanın bu quruma əlavə 1 il
də sədrlik etməsi barədə müraciət
ünvanlamısına imkan yaratmışdır. Bu,
hər bir azərbaycanlıda qürur yaradacaq
diplomatik uğurla yanaşı, həm də
ölkəmizə olan inam və etimadın növbəti
nümunəsidir.

Səhər İSMAYILOVA,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının sektor müdiri,
politoloq

dövlət siyasətinin prioritetidir

A

zərbaycan elə bir ölkədir ki, burada bütün ali dəyərlər həqiqi
mənası ilə dərk edilir. Şəhidlərimizin acı, bir o qədər də şərəfli
xatirəsi yad edilərkən Vətən uğrunda canından, ailəsindən,
arzu və xəyallarından keçən qəhrəmanlarımızın ülvi mənəviyyatı göz
önünə gəlir. Gələcəyimizlə bağlı hər dəfə düşünəndə anlamalıyıq
ki, onların – bizim bu günümüz üçün qurban gedən qəhrəmanların
da xəyalları, arzu və planları var idi. Təsəvvür yaratmaq, bəzən
də dəqiqləşdirmə aparmaq üçün rəqəmlərdən istifadə etməyə
məcburuq. Bəli, Azərbaycan Vətən müharibəsində üç minə yaxın
şəhid verdi. “Şəhid vermək” ifadəsi də məhz elə həmin duyğunu
ifadə edir. Biz isə təsəllini azad olunan torpaqlarımızda və şəhid
ailələrinə, qazilərə dövlət tərəfindən göstərilən qayğıda, verilən
dəyərdə tapırıq... Bu sözləri bizimlə söhbətində dirijor, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti, professor
Ağaverdi Paşayev bildirdi.
O, sözlərinə davam etdi:
– Yaxın tarixə nəzər salsaq görərik
ki, digər ölkələrdə də müharibələr,
ölümlərlə nəticələnən münaqişələr
olub. Lakin bu ölkələrin heç birində
müharibədə həyatını itirmiş insanların
ailələrinə, yaralananlara Azərbaycanda
olduğu qədər diqqət göstərilmir, həssas
yanaşılmır. Bu reallıqdır. Təkcə 2020-ci
ildə Azərbaycanda 1572 şəhid ailəsi
mənzillə təmin edilib. Prezident İlham
Əliyevin dediyinə görə, bu, rekord
nəticədir. Məqsəd isə odur ki, bu il
həmin rəqəm daha da artırılsın, daha
çox şəhid və qazi ailəsi mənzillə təmin
edilsin.
Məlum olduğu kimi, iyulun 14-də ölkə
başçısı Binəqədi rayonunun Xocasən
qəsəbəsində şəhid ailələrinə və qazilərə
mənzil və avtomobillərin təqdim edilməsi
mərasimində iştirak edib. Yeni yaşayış
məntəqəsi 15 ədəd doqquzmərtəbəli

 inadan ibarətdir. Burada 810 mənzil var
b
ki, artıq onların 300-ü şəhid ailələrinə
təqdim edildi. Prezident İlham Əliyevin
sözlərinə görə, Xocasən Yaşayış Kompleksi də daxil olmaqla cari il ərzində
ümumilikdə 3000 mənzil bu kateqoriyadan olan ailələrə təqdim ediləcək.
Yaşayış kompleksində 620 nəfərlik
məktəb, eləcə də 140 nəfərlik uşaq bağçası tikilib. Ümumiyyətlə, kompleksdə
rahat yaşamaq üçün hər cür şərait yaradılıb. Bundan əlavə, qazilərimizin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün onlara
fərdi avtomobillər təqdim edilib. İndiyə
qədər 7200 nəfər fərdi avtomobillə təmin
edilib. Azərbaycanda şəhid ailələrinə,
qazilərə dövlət tərəfindən daim böyük
diqqət və qayğı göstərilir. Son illərdə,
xüsusən də Vətən müharibəsindən sonra ölkəmizdə bu istiqamətdə çox böyük
işlər görülüb.

Prezident İlham Əliyev xüsusi qeyd
etdi ki, Ermənistanın bu müharibədə
bizdən dəfələrlə çox itki verməsinə
baxmayaraq, bir ailəyə də olsun mənzil,
hətta daxma belə verilməyib. Ölkə başçısının dediyi kimi, biz özümüzü hansısa
dövlətlə müqayisə etmirik. Lakin bəzi
həqiqətlərin aşkara çıxması üçün vaxtaşırı belə yanaşmalardan istifadə etmək
lazım gəlir.
Hazırda Azərbaycanda yalnız şəhid
və qazi ailələrinin deyil, eləcə də xain
erməni atəşləri nəticəsində evlərini,
yaxınlarını itirmiş mülki şəxslərin də
problemlərinin həll edilməsi ən aktual
məsələlərdəndir.
Qətiyyətlə söyləyə bilərik ki,
ölkəmizdə bundan sonra da döyüşlər
zamanı öz sağlamlığını itirmiş, yaralanmış qazilər, Vətən uğrunda canından
keçən şəhidlərin ailə üzvləri dövlət
orqanları tərəfindən daim qayğı ilə əhatə
ediləcəklər. Bu, Azərbaycanda aparılan
ədalətli siyasətin nümunəsidir.

Söhbəti qələmə aldı:
İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun nizamnaməsi
1. Ümumi müddəalar
.1. Azərbaycan Respublikasının İxracın və
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi – AZPROMOnun (bundan sonra – Agentlik) ixracın və investisiyaların təşviq edilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərən, ixracatçılara və investorlara
bir sıra xidmətlər göstərən publik hüquqi şəxsdir.
Agentlik Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində
fəaliyyət göstərir.
1.2. Agentlik öz fəaliyyətində Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının
qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və
sərəncamlarını, bu Nizamnaməni və digər normativ hüquqi aktları rəhbər tutur.
1.3. Agentlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.4. Agentlik ümumdövlət və ictimai
əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olur.
Agentlik bu Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər.
1.5. Agentliyin müstəqil balansı, əmlakı,
xəzinə və bank hesabları (yerli və xarici valyutada), öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq
ştampları, blankları və loqotipi (emblemi) vardır.
1.6. Agentliyin əqdlər bağlamaq, öz adından
əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və
həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri vardır. Agentlik məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh
qismində çıxış edə bilər.
1.7. Agentliyin rəsmi adı aşağıdakı kimidir:
1.7.1. tam halda – Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi
– AZPROMO;
1.7.2. ingilis dilində – Export and Investment
Promotion Agency of the Republic of Azerbaijan,
qısaldılmış halda – AZPROMO.
1.8. Agentlik Bakı şəhərində yerləşir.
2. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
2.1. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
aşağıdakılardır:
2.1.1. ixracın və investisiyaların təşviqi üzrə
dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında və normativ hüquqi bazanın inkişafında iştirak etmək;
2.1.2. ixracın və investisiyaların təşviqi üzrə
ixracatçılar və investorlar üçün davamlı əlverişli
mühitin yaradılması proseslərində iştirak etmək;
2.1.3. ixracın və investisiyaların təşviqi
üzrə proqram və layihələrin, dövlət dəstək
mexanizmlərinin həyata keçirilməsində iştirak
etmək və dövlət orqanları və qurumlarının,
yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi
və fiziki şəxslərin bu sahə üzrə fəaliyyətini
əlaqələndirmək;
2.1.4. ixracatçıların və investorların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün
müvafiq tədbirlər görmək;
2.1.5. ixracatçıların ixrac potensialının
gücləndirilməsini, onların və investorların
maarifləndirilməsini təmin etmək;
2.1.6. ixracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində beynəlxalq təcrübənin araşdırılmasını,
öyrənilməsini və respublika ərazisində tətbiqini
təmin etmək;
2.1.7. bu Nizamnamədə müəyyən edilən
digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.
3. Agentliyin vəzifələri və hüquqları
3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Agentliyin
aşağıdakı vəzifələri vardır:
3.1.1. ixrac və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və investisiyanın təşviqi məqsədilə
normativ hüquqi aktların, inkişaf konsepsiyalarının və məqsədli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, qeyri-neft
məhsullarının və qeyri-neft sektorunda həyata
keçirilən işlərin (xidmətlərin) ixracının təşviqi
və investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı dövlət
siyasətinin, habelə dövlətin dəstək proqramlarının və mexanizmlərinin həyata keçirilməsində
iştirak etmək;
3.1.2. ixracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində göstərdiyi xidmətlərin operativlik,
şəffaflıq, rahatlıq, nəzakətlilik və məsuliyyətlilik
prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin
etmək;
3.1.3. ixracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində dövlət orqanları və qurumlarının, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və fiziki
şəxslərin fəaliyyətini əlaqələndirmək;
3.1.4. ixracatçıların və investorların hüquqlarının, qanuni maraqlarının qorunması və
problemlərinin çevik həlli istiqamətində fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq tədbirlər görmək;
3.1.5. ixracatçılar və investorlar arasında sorğular keçirmək, onların problemlərini araşdırmaq,
ixrac və investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi
və beynəlxalq reytinqlərdə respublikanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsində iştirak etmək;
3.1.6. qeyri-neft sektoruna investisiyaların
cəlb edilməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
prosesinə investorların təşviq edilməsi üçün
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək;
3.1.7. qeyri-neft ixracına dair aylıq statistikanı
dərc etmək;
3.1.8. investisiya fəaliyyəti üzrə dövlət-özəl
tərəfdaşlığı sisteminin inkişafı və təşviqi üçün
tədbirlər həyata keçirmək;
3.1.9. ixracatçılara və investorlara göstərilən
elektron xidmətləri “Dövlət informasiya ehtiyatları
və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
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nömrəli Fərmanına uyğun olaraq təşkil etmək;

3.1.10. öz fəaliyyəti haqqında ixracatçıların,
investorların, o cümlədən digər fiziki və hüquqi
şəxslərin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı
“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş,
açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin
saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın
daim yenilənməsini təmin etmək;
3.1.11. Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və
Agentliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlər
üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
3.1.12. Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan
müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İnformasiya
əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;
3.1.13. kargüzarlığı və vətəndaşların
qəbulunu müvafiq normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun təşkil etmək, Agentliyin
əməkdaşlarının əlavə təhsili və peşəkarlığının
yüksəldilməsi üçün tədbirlər görmək;
3.1.14. Agentliyin strukturunun və fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək;
3.1.15. Agentliyin informasiya təminatını təşkil
etmək və onun təhlükəsizliyini təmin etmək;
3.1.16. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə
almaqla, ixrac və investisiya sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini təmin etmək;
3.1.17. Agentliyə ayrılan büdcə vəsaitindən,
kredit, qrant və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı
üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
3.1.18. dövlət və kommersiya sirrinin, habelə
məxfilik rejiminin qorunması üçün tədbirlər
görmək;
3.1.19. ixrac və investisiya sahəsində
peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması və tədris
proqramlarının tərtibi ilə bağlı təkliflər vermək və
onların həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.1.20. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
digər vəzifələri yerinə yetirmək.
3.2. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Agentliyin
aşağıdakı hüquqları vardır:
3.2.1. ixrac və investisiyaların təşviqi
sahəsində normativ hüquqi aktların layihələrinin
qəbul olunması, aktlarda dəyişikliklər edilməsi,
aktların şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi haqqında aidiyyəti üzrə
təkliflər vermək;
3.2.2. ixracatçıların və investorların hüquq və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi
istiqamətində normativ hüquqi aktların
təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;
3.2.3. ixracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində inkişaf tendensiyalarını təhlil etmək,
iqtisadi və sosial ehtiyacların qarşılanmasında
ixracatçıların, investorların rolunun və payının
artırılması ilə bağlı təkliflər vermək;
3.2.4. Azərbaycan Respublikasının ixrac və
investisiyaların təşviqi sahəsində beynəlxalq
müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təkliflər
vermək;
3.2.5. beynəlxalq təcrübənin tətbiqi imkanlarının araşdırılması məqsədilə beynəlxalq
təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət
orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici
dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək və
tətbiq olunması ilə bağlı təkliflər vermək;
3.2.6. ixracın və investisiyaların təşviqi
sahəsində sahibkarların fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi məqsədilə onların ictimai
birlik, assosiasiya, hüquqi şəxsləri ittifaqlarının,
habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər
birliklərinin yaradılmasını təşviq etmək;
3.2.7. Nazirliklə razılaşdırmaqla xarici
ölkələrdə Azərbaycan Respublikasında istehsal
olunan məhsulları təşviq edən ticarət evləri yaratmaq, onların, habelə ticarət nümayəndələrinin
fəaliyyətini əlaqələndirmək, təsərrüfat
cəmiyyətlərini yaratmaq və ya onlarda iştirak
etmək;
3.2.8. təhlil məqsədilə qeyri-neft
məhsullarının ixracı əməliyyatları haqqında
məlumatların əldə olunması üçün Azərbaycan
Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarına aid
statistik məlumatları əldə etmək;
3.2.9. məlumatlar (sənədlər) almaq üçün
dövlət orqanlarına və qurumlarına, yerli
özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə sorğu vermək və onlardan belə
məlumatları (sənədləri) almaq;
3.2.10. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri
öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
3.2.11. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçir
mək, yerli və beynəlxalq tədbirlər təşkil etmək,
xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;
3.2.12. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə
və digər mükafatlara təqdim etmək, onların
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;
3.2.13. ixracatçı və investorların fəaliyyətinə
təsir edən normativ hüquqi aktların, o cümlədən
onların layihələrinin beynəlxalq təcrübədə geniş
tətbiq olunan nəticələrinin təhlillərini aparmaq, iqtisadi və digər aspektlərin ekspertizasını həyata
keçirmək və təkliflər vermək;
3.2.14. ixracın genişləndirilməsi və investisiya sahəsində inkişafa nail olunması məqsədilə
hədəf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, bu
sahədə strateji planların, yol xəritələrinin,
tədbirlər planlarının hazırlanması ilə bağlı təkliflər
vermək;
3.2.15. potensial investorların investisiya
yatırmasını təşviq etmək üçün investisiya təşviqi
tədbirləri görmək, o cümlədən müxtəlif ölkələrdə
diasporların nümayəndələri və Azərbaycan
Respublikasında yaşayan xarici vətəndaşlarla
investisiya təşviqi üzrə müvafiq işlər aparmaq;
3.2.16. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına investisiya yatırmaqda maraqlı olan investorlarla investisiya axtarışında olan sahibkarlar,
habelə təchizatçı və birgə müəssisələr arasında
vasitəçilik etmək, onların görüşünü təşkil etmək
və lazımi dəstəyi təmin etmək;

3.2.17. ixracatçı və investorların fəaliyyəti
ilə bağlı aidiyyəti qanunvericilik aktları və
həmin aktlarda dəyişikliklər barədə izahedici və
məlumatlandırıcı yenilikləri kütləvi informasiya resursları vasitəsilə operativ şəkildə onlara
təqdim etmək;
3.2.18. fəaliyyət istiqamətlərinə aid
məsələlərlə bağlı rəy və təkliflər vermək, təhlillər
və ümumiləşdirmələr aparmaq, tədqiqatlar aparmaq, analitik və metodik materiallar hazırlamaq;
3.2.19. fəaliyyət istiqamətlərinə aid
məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparmaq və işçi
qruplar, komissiyalar yaratmaq;
3.2.20. ixracatçı və investorlar üçün peşəkar
mütəxəssislərə dair məlumat bazası yaratmaq;
3.2.21. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
digər hüquqları həyata keçirmək.
4. Agentliyin idarə olunması
4.1. Agentlik öz fəaliyyətində və idarəetmədə
mütərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını
tətbiq edir.
4.2. Agentliyin idarəetmə orqanları Müşahidə
Şurası və İcraçı direktordur.
4.3. Agentliyin Müşahidə Şurası (bundan sonra – Şura) Agentliyə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti
həyata keçirir.
4.4. Şura onun sədri də daxil olmaqla 7
(yeddi) üzvdən: Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat nazirindən, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavinindən,
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavinindən, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavinindən,
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi sədrinin müavinindən, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin
müavinindən və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidentindən ibarətdir. Şura
üzvlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Şuranın
sədri Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat
naziridir.
4.5. Şura ictimai (ödənişsiz) əsaslarla
fəaliyyət göstərir.
4.6. Şura qərar qəbul etməkdə müstəqildir.
4.7. Şuranın vəzifələri aşağıdakılardır:
4.7.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata
keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təkliflər vermək və sənədlər
(o cümlədən Agentliyin maliyyə hesabatını və
fəaliyyətinə dair illik hesabatı) təqdim etmək;
4.7.2. Agentliyin strateji məqsəd və planlarını
müəyyən etmək;
4.7.3. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarət etmək;
4.7.4. Agentliyin əldə etdiyi vəsait (dövlət
büdcəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan ayrılan vəsait istisna olmaqla) hesabına
işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini
müəyyənləşdirmək;
4.7.5. Nazirliyin razılığı ilə Agentliyin
təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması və ya
onlarda iştirak barədə, həmçinin Agentliyin idarə,
filial və nümayəndəliklərinin yaradılması barədə
qərar qəbul etmək;
4.7.6. İcraçı direktorun fəaliyyətinə nəzarət
etmək və onun fəaliyyətini yoxlamaq;
4.7.7. Şura üzvlərinin və İcraçı direktorun
müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək;
4.7.8. kənar auditoru təyin etmək və audit
hesabatını qəbul etmək, kənar auditorun yoxlamalarının, habelə digər yoxlamaların nəticələrinə
dair tədbirlər görmək;
4.7.9. Agentliyin fəaliyyətinə dair daxili qaydaları (o cümlədən maraqlar münaqişəsinin istisna
olunması qaydasını), habelə idarə, filial və
nümayəndəliklərinin əsasnamələrini, təsərrüfat
cəmiyyətlərinin nizamnamələrini təsdiq etmək;
4.7.10. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabatı dinləmək;
4.7.11. Nazirliyin razılığı ilə Agentliyin xalis
aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə
olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) və aidiyyəti
şəxslə dəyəri Agentliyin aktivlərinin 5 faizini və
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması
haqqında qərar qəbul etmək;
4.7.12. Agentlikdə daxili audit bölməsi yaradıldığı halda, həmin bölmənin fəaliyyətinə nəzarət
etmək və fəaliyyətinə dair hesabatlar almaq,
habelə onun üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etmək;
4.7.13. Agentliyin maliyyə planlaşdırmasını və
büdcəsini təsdiq etmək.
4.8. Şuranın sədri ildə azı bir dəfə olmaqla
Şuranın iclasını çağırır və iclasa sədrlik edir.
Şuranın iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə
Şuranın üzvü və ya İcraçı direktor çıxış edir.
Şuranın iclası üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak
etdikdə səlahiyyətlidir. Şuranın iclasında hər üzvün bir səsi olmaqla qərarlar açıq səsvermə yolu
ilə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermə
zamanı üzvlərin bitərəf qalmasına icazə verilmir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin
səsi həlledicidir.
4.9. Şuranın üzvlərinə, habelə İcraçı direktora
və Şuranın iclaslarına dəvət olunan şəxslərə Şuranın iclaslarının keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə
gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa
azı 3 (üç) iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə
edilməklə yazılı məlumat verilir.
4.10. Şuranın iclasında İcraçı direktor da
iştirak edə bilər.
4.11. İclasın gündəliyinə Şuranın hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan məsələ daxil
edildikdə, həmin üzv bununla bağlı maraqları
haqqında ətraflı məlumat verməli, bu məsələnin
müzakirəsində və həmin məsələyə dair
səsvermədə iştirak etməməlidir.
4.12. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb
olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan əvvəl təqdim
edilməmiş məsələlər barədə, iştirakçı üzvlərin
razılığı olduğu hallar istisna olmaqla, qərar qəbul
edilə bilməz.
4.13. Şuranın iclasının nəticəsi Şura
üzvlərinin və katibinin imzaladıqları protokolda

əks olunmaqla rəsmiləşdirilir. Şuranın katibi
Şuranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şuranın
sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir. Şura protokolu təsdiq edərək İcraçı direktora təqdim edir.
4.14. Şuranın katibini Şuranın üzvü olmayan
əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin edir
və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat verir.
4.15. Şuranın katibi:
4.15.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
4.15.2. bu Nizamnamənin 4.9-cu bəndində
nəzərdə tutulmuş vəzifəni icra edir;
4.15.3. Şuranın iclaslarının protokollarını
tərtib edir və imzalanmaq üçün Şuranın üzvlərinə
təqdim edir;
4.15.4. Şuranın qərarlarının layihələrini hazırlayır, baxılmaq və imzalanmaq üçün Şuranın
sədrinə təqdim edir;
4.15.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların
aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir.
4.16. Şuranın sədri:
4.16.1. Şuranın işini təşkil edir və onun
fəaliyyətinə rəhbərlik edir, habelə özünün və İcraçı direktorun vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə
zidd olan qərarlarını ləğv edir;
4.16.2. Şuranın iclaslarının gündəliyini
müəyyənləşdirir, iclaslar çağırır və iclaslara
sədrlik edir;
4.16.3. öz təşəbbüsü ilə, habelə Şuranın
hər hansı digər üzvünün və ya İcraçı direktorun
xahişi əsasında digər şəxsləri Şuranın iclasında
iştirak etməyə dəvət edir;
4.16.4. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
digər tədbirlər görür.
4.17. Şura sədri müvəqqəti olmadıqda, onun
səlahiyyətlərini müvafiq əmrlə Şuranın üzvləri
arasından sədrin müəyyən etdiyi şəxs icra edir.
4.18. Şuranın üzvləri:
4.18.1. Şuranın səlahiyyətlərinə aid
məsələlərin həllində iştirak edirlər;
4.18.2. Şuranın iclasının gündəliyi ilə və
baxılması nəzərdə tutulmuş materiallarla
əvvəlcədən tanış olurlar;
4.18.3. Şurada qəbul ediləcək qərarlara dair
fikir bildirirlər;
4.18.4. Şuranın iclaslarında Şuranın
səlahiyyətlərinə aid məsələlərə baxılması barədə
təklif verirlər;
4.18.5. Şuranın qərarları, iclas protokolları və
digər sənədlərlə tanış olurlar.
4.19. Şura üzvləri Şuranın iclaslarında
baxılan məsələlərə qərəzsiz yanaşmalı, Şura
üzvünün adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə
və çıxışlara yol verməməlidirlər, həmçinin
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
49-cu maddəsində müəyyən edilmiş digər
tələbləri yerinə yetirməlidirlər.
4.20. Agentliyin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad olunan İcraçı direktor həyata
keçirir. İcraçı direktorun Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri ilə razılaşdırmaqla
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi iki
müavini vardır.
4.21. İcraçı direktor müvəqqəti olmadıqda,
onun səlahiyyətlərini müvafiq əmrlə İcraçı direktorun müavinlərindən biri icra edir.
4.22. İcraçı direktorun vəzifələri aşağıdakılardır:
4.22.1. Agentliyin fəaliyyətini təşkil edir, onun
cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onu təmsil edir;
4.22.2. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə Şuraya
təkliflər verir və sənədlər təqdim edir;
4.22.3. aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin
aktivlərinin 5 (beş) faizədək hissəsini təşkil edən
əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edir;
4.22.4. Agentliyin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların
və digər ödənişlərin verilməsini əməyin ödənişi
fondu çərçivəsində təşkil edir;
4.22.5. Agentliyin, o cümlədən onun
idarə, filial və nümayəndəliklərinin, habelə
tabeliyindəki digər qurumların işçilərinin
(təsərrüfat cəmiyyətlərində isə yalnız rəhbərlərin)
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, onlar
barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi
tədbirləri görülməsi barədə qərarlar qəbul edir;
4.22.6. Agentliyin işçilərinin vəzifə təlimatlarını
təsdiq edir, həmin vəzifə təlimatlarına nəzarət
edir, monitorinq və qiymətləndirməni təşkil edir;
4.22.7. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
səlahiyyətlər çərçivəsində Agentliyin adından
əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağlayır və onların yerinə yetirilməsini təmin edir;
4.22.8. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə
qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi
üçün zəruri tədbirlər görür;
4.22.9. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq
komissiyalar, məşvərətçi komitələr, işçi qruplar
yaradır və onların fəaliyyətini təmin edir;
4.22.10. Agentlikdə kargüzarlıq və arxiv işinin
aparılmasını təmin edir;
4.22.11. Agentliyin fəaliyyəti ilə əlaqədar
konfrans, iclas, seminar və digər tədbirlərin
keçirilməsini təmin edir;
4.22.12. Agentlikdə vətəndaşların, o
cümlədən ixracatçıların, investorların qəbulunu
və onların müraciətlərinə baxılmanı təmin edir;
4.22.13. Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə
dair qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil edir,
yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir;

4.22.14. özünün və Agentliyin struktur
bölmələrinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə
zidd olan qərarlarını ləğv edir;
4.22.15. Agentliyin əmlakından bu
Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə
uyğun istifadə olunmasına nəzarət edir;
4.22.16. bu Nizamnamənin 3.1.17-ci
yarımbəndində nəzərdə tutulan vəsaitdən təyinatı
üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin edir;
4.22.17. Agentliyin strateji məqsədlərinin və
planlarının, habelə büdcəsinin icrasına nəzarət
edir;
4.22.18. Agentliyin göstərdiyi xidmətlərin
operativlik, şəffaflıq və məsuliyyət prinsipləri
əsasında həyata keçirilməsini təmin edir;
4.22.19. Şuranın qərarlarını icra edir;
4.22.20. Agentliyin sənədlərinin nümunəvi
formalarını təsdiq edir;
4.22.21. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili ilə
əlaqədar icrası məcburi olan daxili sərəncam və
əmrlər verir;
4.22.22. Agentliyin idarə, filial və
nümayəndəliklərinin, həmçinin cəmiyyətlərinin
təsdiq olunmuş gəlir və xərclər smetaları üzrə
xərclərin ödənilməsini təmin edir;
4.22.23. xarici ölkələrdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsulları təşviq edən
ticarət evlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflər verir;
4.22.24. müəyyən edilmiş struktur, əməyin
ödənişi fondu və işçilərin say həddi daxilində
Agentliyin aparatının və digər struktur
bölmələrinin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər
smetasını təsdiq edir;
4.22.25. bu Nizamnamənin 3.1.1-ci və
3.2.1-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş
məsələlərin həlli üçün tədbirlər görür;
4.22.26. cari və operativ məsələlər barədə
Şuranı məlumatlandırır;
4.22.27. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə
qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi
üçün zəruri tədbirlər görür;
4.22.28. Şuranın səlahiyyətlərinə aid
edilməyən bütün digər məsələlər barədə qərar
verir.
4.23. İcraçı direktor və onun müavinləri adlarına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara
yol verməməlidirlər, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsi
ilə müəyyən edilmiş digər tələbləri yerinə
yetirməlidirlər.
5. Agentliyin nizamnamə fondu, əmlakı və
maliyyə fəaliyyətinin əsasları
5.1. Agentliyin nizamnamə fondu 1 000.000
(bir milyon) manatdır.
5.2. Agentliyin əmlakı nizamnamə fondundan,
təsisçinin verdiyi əmlakdan, həmçinin dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən
əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan, ödənişli
xidmətlərdən və qanunla qadağan olunmayan
digər vəsaitdən formalaşır.
5.3. Agentlik öz əmlakından yalnız bu
Nizamnamədə müəyyən olunmuş məqsədlərə
uyğun istifadə edir. Agentlik balansında olan
dövlət əmlakına münasibətdə səlahiyyətlərini
“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və
səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı
ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir.
5.4. Agentlik qanunda nəzərdə tutulmuş
vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən
edilmiş qaydada ödədikdən sonra Agentliyin,
onun təsərrüfat cəmiyyətlərinin, idarə, filial və
nümayəndəliklərinin, habelə tabeliyindəki digər
qurumların fəaliyyətindən əldə olunmuş vəsait
üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna
malikdir.
5.5. Agentliyin göstərdiyi və əlaqələndirdiyi iş
və xidmətlərin qiymətləri tənzimlənən qiymətlərə
(tariflərə) aid deyildir.
6. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarətin forması
və əhatə dairəsi
6.1. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
həmçinin təsisçinin səlahiyyətləri çərçivəsində
Nazirlik və bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
qaydada Şura və İcraçı direktor həyata keçirir.
6.2. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabat
Nazirliyə təqdim edilir.
7. Agentlikdə uçot və hesabat
7.1. Agentlik “Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə publik
hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada
mühasibat uçotunu aparır, maliyyə hesabatlarını
tərtib, təqdim və dərc edir.
7.2. Agentlik “Rəsmi statistika haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim edir.
7.3. Agentlik idarə, filial, nümayəndəlik və
təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki
digər qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
yoxlanılmasını təmin edir.
7.4. Agentlik öz fəaliyyətinin müstəqil surətdə
yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb edir.
8. Agentliyin yenidən təşkili və ləğvi
Agentliyin yenidən təşkilini və ləğvini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata
keçirir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun strukturu
1. Azərbaycan Respublikası İxracın və
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin aparatı.

2. Nümayəndəlik və filiallar.
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Heydər Əliyev Mərkəzində yeni sərgi: “Nizaminin süjet və obrazları”
Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyi,
A.N.Radişev adına Saratov Dövlət
Rəssamlıq Muzeyinin kolleksiyalarından istifadə olunub: “Biz çox
şadıq ki, sərgi nəhayət Bakıda
keçirilir. Bizim tərəfdaşımız olan
Heydər Əliyev Mərkəzi bu sərgiyə
peşəkarlıqla yanaşıb. Ümid
edirəm sentyabrın 26-na kimi
davam edəcək sərgi mədəniyyət
xadimlərinin, Bakını ziyarət edən
qonaqların və eyni zamanda,
bütün vətəndaşların zövqünü
oxşayacaq”.
Sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış
olublar.
Dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi gələcək nəsillərə
“Xəmsə” adlanan poetik əsərlər
toplusunu miras qoyub gedib.
Buraya beş müstəqil poema
daxildir - “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov
və Şirin”, “Leyli və Məcnun”,
“Yeddi Gözəl” və “İskəndərnamə”.

İ

yulun 22-də Heydər Əliyev
Mərkəzində “Nizaminin
süjet və obrazları” adlı sərgi
açılıb. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Dövlət Şərq
Xalqları İncəsənəti Muzeyi
ilə birgə təşkil etdiyi sərgi
dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin 880 illiyinə həsr
olunub.

Sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar Nizami Gəncəvinin
illüstrasiya ənənəsini təqdim edir.
Ekspozisiyadakı əlyazma, xalça,
keramika və kətan üzərində təsvir
edilən qəhrəmanları izləməklə
tamaşaçı şairin ədəbi dünyasına
səyahət etmək imkanı qazanır.
Bununla da ziyarətçilər dünya
ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmiş Nizaminin
yaradıcılığı ilə tanış olurlar. Həmin
sənət nümunələri həm də Nizami
Gəncəvi yaradıcılığının təsviri
incəsənətə göstərdiyi sərhədsiz
təsirini əks etdirir.
Nizami Gəncəvinin poemalarında rast gəlinən süjetlər onun
əsərlərinin özünəməxsus “vizit

Açılış mərasimində çıxış
edən Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyinin sərgi
tərtibatçısı Kyuna Kazakova
bildirib ki, sərgi bu ilin mart ayında
Moskvada nümayiş olunub. İndi
isə Rusiyanın 4 muzeyi tərəfindən
həmin sərgiyə təqdim edilən eksponatlar Bakıya gətirilib. Sərgidə
Rusiya Dövlət Şərq Xalqları
İncəsənəti Muzeyi, Rusiya Dövlət
Ermitaj Muzeyi, A.S.Puşkin adına

(əvvəli 1-ci səhifədə)

kartına” çevrilib. Məsələn, bunlara
Şirinin bulaqda çimdiyi məşhur
səhnə və ya öküzü qüllənin başına
daşıyan Bəhram Gurun sevgilisinə
həsr edilmiş təsvirləri aid edilə
bilər. Ekspozisiyadakı ən qədim
eksponat isə XIII əsrin əvvəlinə
aid gildən hazırlanan, üzərində
“Xosrov və Şirin” poemasından
səhnələrin təsvir olunduğu qabdır.
Ekspozisiyada Azərbaycan,
Rusiya, İran, Özbəkistan təsviri
incəsənət ustalarının əsərləri
nümayiş olunub. Rəssamlardan
Ravil Xəlilovun, Rəşid İsmayılovun, Sergey Biqosun qrafik işləri
Nizami yaradıcılığının müasir qavranılma mərhələsi üçün xarakterik
olan iki əks tendensiyanı təsvir

Regionların sürətli inkişafı əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir

Məhz buna görə də yolların
inşası və yenidən qurulmasına
xüsusi önəm verilir. Bütün
bölgələrdə yolların tikintisi ilbəil
daha da genişləndirilir. Bu, həm
sosial, həm də iqtisadi layihələrdir.
Həmin layihələrin icrası nəticəsində
on minlərlə yeni iş yeri açılır. Bu,
eyni zamanda, aqrar bölmənin
əsaslı şəkildə inkişafına təkan
verir, kənd təsərrüfatı məhsullarının
bazarlara rahat və operativ şəkildə
çatdırılmasına əlverişli şərait yaradır.
Yollarının inşasının genişləndirilməsi
məqsədilə büdcə vəsaiti ilə yanaşı,
Prezidentin Ehtiyat Fondundan da
əlavə vəsait ayrılır.
Ölkə Prezidentinin səfər
çərçivəsində Goranboyda
Əlirzalı-Xan Qərvənd-SəfikürdTapqaraqoyunlu avtomobil
yolunun açılışında iştirakı da
yol infrastrukturunun inkişafına
göstərilən diqqətin parlaq ifadəsidir.
Burada dövlətimizin başçısına
yolun inşası ilə bağlı görülən işlər
barədə məlumat verilərək bildirildi
ki, ümumi uzunluğu 38 kilometr olan
yol dövlətimizin başçısının müvafiq
sərəncamlarına əsasən tikilib.
Bu məqsədlə Prezidentin Ehtiyat

Belə ki, əgər əvvəllər ən müasir
standartlara uyğun beynəlxalq
və respublika əhəmiyyətli
magistral yolların salınması
diqqət mərkəzində idisə, indi yerli
əhəmiyyətli yolların inşasına da
xüsusi önəm verilir. Dövlətimizin
başçısının tapşırıqlarına müvafiq
olaraq ölkəmizin demək olar ki,
bütün yaşayış məntəqələrində
mövcud avtomobil yolları əsaslı
təmir edilir və ya yenidən qurulur.
Şəhər və rayon mərkəzlərini qəsəbə
və kəndlərlə birləşdirən yollar, eləcə
də qəsəbə və kəndlərin daxili yolları
yenilənir.
Ölkə Prezidentinin səfər
çərçivəsində Goranboy Olimpiya
İdman Kompleksinin açılışında
iştirak etməsi ölkəmizdə Olimpiya
hərəkatının geniş vüsət almasından,
gənclərə asudə vaxtlarını daha

Fondundan vəsait ayrılıb. Dördüncü
texniki dərəcəli yol iki hərəkət
zolaqlıdır. Avtomobil yolunun tikintisi
8 yaşayış məntəqəsinin rayon
mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsinin
yaxşılaşdırılmasında, həmçinin
bu bölgədə iqtisadiyyatın və kənd
təsərrüfatının inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb edəcək.
Qeyd edək ki, bu gün
də ölkəmizdə yol-nəqliyyat
infrastrukturunun tamamilə
yenilənməsi və müasirləşdirilməsi,
bu sahədə əsaslı dəyişikliklərin
yer aldığı proses uğurla davam
edir. Regionların, həmçinin
kənd və qəsəbələri birləşdirən
avtomobil yollarının, yolayrıcıların
və körpülərin inşasına və yenidən
qurulmasına xüsusi diqqət göstərilir.
Bu cür yolların müasir səviyyədə
inşası isə əhalinin rahatlığını təmin
edən əsas sosial amildir.
Bu, eyni zamanda, onu deməyə
əsas verir ki, hazırda ölkəmizdə
yol-nəqliyyat kompleksinin yenidən
qurulması işi uğurla davam etdirilir.

səmərəli keçirmələri üçün geniş
imkanlar yaradılmasından,
Daşkəsən şəhərinin yenidən
qurulan su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin istismara verilməsi
əhalinin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılmasının diqqət
mərkəzində saxlanılmasından,
Naftalan Mərkəzi Sanatoriyasının
fəaliyyətə başlaması turizm
sənayesinin inkişafından,
şəhəridə 200 yerlik körpələr
evi-uşaq bağçasının tikintisinin
başa çatdırılmasının isə
son illərdə paytaxtla yanaşı,
bölgələrimizdə də bir çox uşaq
təhsil-tərbiyə müəssisələrində
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri
aparılmasından, məktəbəqədər
təhsil sahəsində əvvəllər mövcud
olan çatışmazlıqların aradan
qaldırılmasından xəbər verir.
Burada bir məsələni də qeyd
etmək istərdik. Dövlətimizin başçısı
səfər çərçivəsində “AzerGold”
QSC-nin “Çovdar” İnteqrəolunmuş
Regional Emal Sahəsinin fəaliyyəti

ilə də tanış olub. Burada Prezident
İlham Əliyevə “Çovdar” qızıl
mədənində görülən işlər barədə
məlumat verilərək, bildirilib ki, qızıl
mədənində hasilat işlərinə 2016-cı
ildən başlanıb, bu mədəndə böyük
yenidənqurma və infrastruktur işləri
həyata keçirilib. İndiyədək 259 min
unsiya qızıl istehsal edilib, növbəti
illərdə isə əlavə 338 min unsiya
qızılın istehsalı nəzərdə tutulub.
Ölkə rəhbəri “Çovdar”
İnteqrəolunmuş Regional Emal
Sahəsinin fəaliyyəti ilə də
tanışlıqdan sonra Azərbaycan
Televiziyasına müsahibə verib.
Müsahibədə dövlətimizin başçısı
bildirib ki, bu cür səfərlər müntəzəm
olaraq həyata keçirilir: “Regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrası ilə bağlı
verdiyim tapşırıqlar yerində də
yoxlanılır və son illər ərzində
mənim bölgələrə yüzlərlə səfərim
olubdur. Bu səfər də bu sıradan
olan səfərdir. Səfər zamanı bir
neçə açılışda iştirak edəcəyəm. Bu
açılışlar, əslində, gördüyümüz işlərin
həcmini göstərir. Eyni zamanda, onu
göstərir ki, ölkə hərtərəfli inkişaf edir.
Çünki bu səfər çərçivəsində həm
infrastruktur layihələrinin istismara
verilməsi qeyd olunacaq, eyni
zamanda, sənaye müəssisələrinin,
idman obyektlərinin, yolların,
içməli su və kanalizasiya xətlərinin
istismara verilməsi nəzərdə tutulur”.
Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində cari ilin ilk yarısında
ölkəmizin sosial-iqtisadi yekunlarını
da qiymətləndirib. Vurğulayıb ki, bu
dövrdə:
–iqtisadiyyat 2 faiz artıb;
–qeyri-neft sektoru 5 faizdən çox
yüksəlib;
–qeyri-neft sənayesi 16,6 faiz
artıb;
–kənd təsərrüfatı 5,6 faiz
yüksəlib;
–inflyasiya məqbul hesab edilən
rəqəmlər ətrafındadır – 4,3 faiz;
–altı ayda valyuta ehtiyatları 1
milyard dollar həcmində artıb;
–ixrac 15 faiz, qeyri-neft ixracı
isə 27 faizdən çox artıb;
–xarici ticarətdə müsbət saldo
3,4 milyard dollar təşkil edib.
Dünya ölkələrinin böyük
əksəriyyətinin iqtisadi tənəzzül
yaşadığı bir vaxtda belə
göstəricilərin əldə edilməsi
Azərbaycan Prezidentinin müdrik
siyasətinin, reallaşdırdığı önəmli
layihələrin məntiqi nəticəsidir.
Çünki dövlətimizin başçısının
son illər ərzində neft və qazdan
asılılığın azaldılması məqsədilə
sənaye parkları və məhəllələrinin,
aqroparkların, iri fermer
təsərrüfatlarının yaradılması,
müasir texnologiyaların, elektron
kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiqi,

özünüməşğulluq proqramının icrası,
xarici ölkələrdə ticarət evlərinin
açılması, sahibkarların bu prosesə
yaxından cəlbi və s. tapşırıqları
ilə bağlı müsbət göstəricilər əldə
olunub. Möhkəm iqtisadi bazanın
yaradılmasının nəticəsidir ki, təkcə
pandemiyanın hökm sürdüyü və
müharibə aparıldığı 2020-ci ildə
respublikada 72,4 milyard manatlıq
ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal
edilib, sənayenin qeyri-neft-qaz
sektorunda məhsul istehsalı
12,5 faiz artıb. Respublikanın
enerji sistemində reabilitasiya
proqramı uğurla həyata keçirilib
Xarici tərəfdaşlar cəlb edilməklə
bərpaolunan enerji növləri üzrə
elektrik stansiyalarının tikintisinə
dair müqavilələr reallaşdırılıb.
Azərbaycan bu gün 2021-2030cu illəri əhatə edən keyfiyyətcə yeni
bir strateji mərhələyə daxil olub.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən iqtisadi strategiya
və dərin islahatlar ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin daha da artacağına,
müasir həyat standartlarına
əsaslanan yüksək sosial rifah
cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin
yaradıb.
Hazırda postpandemiya
dövrünün astanasındayıq. Ölkə
Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan
2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər” barədə sərəncamı
da bu məqsədə yönəldilib.
Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də vurğulanır
ki, milli iqtisadiyyatımız qlobal
iqtisadiyyatın tərkib hissəsi
olduğundan, xarici mühitdən
təsirlənə bilir. Bu səbəbdən
uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın
daxili və xarici təsirlərə dayanıqlığı
gücləndirilməli, makroiqtisadi sabitlik
daha da möhkəmləndirilməlidir.
Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin
və dayanıqlığın gücləndirilməsi
məqsədilə yeni reallıqlara uyğun

büdcə qaydasına əsaslanan fiskal
çərçivə formalaşdırılmalıdır.
Qələbə nəticəsində
işğaldan azad edilmiş ərazilərin
ölkənin ümumi iqtisadiyyatına
reinteqrasiyasından, yeni beynəlxalq
və regional nəqliyyat-logistika
dəhlizlərinin imkanlarından
faydalanmaq Azərbaycanın

iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı
və dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı
zəmin yaradıb. Təsadüfi deyildir ki,
dünyada yaşanan ən ağır maliyyə
və iqtisadi böhranı şəraitində belə
Prezident İlham Əliyevin çevik,
praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri
neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan

inkişafına böyük təkan verəcəkdir.
Bu çərçivədə regionda
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
formalaşması, eləcə də iqtisadi və
ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi
Cənubi Qafqazın lider dövləti olan
Azərbaycanın region iqtisadiyyatının
ümumi arxitekturasının müəyyən
edilməsində rolunu daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Son 18 ildə respublikamızın
əldə etdiyi uğurlu nəticələr, inkişaf
göstəricilərinin davamlı olaraq
yüksəlməsi həyata keçirilən
siyasətin, aparılan islahatların real
həyatda təsdiqini əks etdirib, sosial-

bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam
icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb.
Bütün bunlara nail olunmasında
isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
neftdən asılılığın minimuma
endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin
genişləndirilməsi tədbirləri xüsusi
önəm kəsb edib.
Azərbaycan əvvəlki illərdə
olduğu kimi, cari ilin ötən aylarında
da Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf yolu
keçib, bütün sahələrdə ciddi
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız
öz iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli
modelini formalaşdırıb. Ölkəmizin
hərtərəfli inkişafı, verilən hər bir

edir. Bir tərəfdən, ənənəvi mövzuların seçimi tanınmış ikonoqrafiyaya müraciətə gətirib çıxarır,
digər tərəfdən, təsvir edilən süjet
dairəsinin genişləndirilməsinə
cəhd müşahidə edilir. Buna
müvafiq olaraq yeni kompozisiya
şəkilləri meydana gəlir. Bu baxımdan Nikolay Rerixin “İsgəndər və
dərviş” adlı kətan üzərindəki əsəri
xüsusi qeyd oluna bilər.
Qeyd edək ki, sentyabrın
26-dək davam edəcək sərgidə
50-dən çox eksponat nümayiş
edilir. Sərgilənən eksponatların
əksəriyyəti ilk dəfə tamaşaçılara
təqdim olunur.

AZƏRTAC

vədin konkret əməli işdə öz təsdiqini
tapması xalq-iqtidar birliyini daha
da möhkəmləndirib, vətəndaşların
Prezident İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşməsini gerçəkləşdirib.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
reallaşdırılan mükəmməl iqtisadi
strategiya nəticəsində islahatların
davamlılığı təmin edilib, iqtisadi
inkişaf daha da sürətlənib.
Hazırda ölkəmizdə yaradılan
biznes mühiti, siyasi və
makroiqtisadi sabitlik Azərbaycanın
regiondakı xüsusi rolunu fərqləndirir.
Bu baxımdan respublikamızda hər
bir vətəndaşın, sahibkarlığa meylli
olan hər bir şəxsin öz potensialını
reallaşdırması üçün əlverişli şərait
yaradılır. Bu gün yalnız iş yeri
tapmaq deyil, eləcə də iş yeri
yaratmağa çalışan hər bir vətəndaşa
dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər
vasitəsilə müvafiq qanunvericiliyin
tətbiqi yolu ilə dəstək verilir.
İqtisadiyyatın, o cümlədən özəl
sektorun inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən sistemli islahatlar,
həmçinin sahibkarların güzəştli
kreditlərlə təmin olunması bunun
parlaq ifadəsidir.
İqtisadi tərəqqidə “Bizim uğurlu
inkişafımız qeyri-neft sənayesinin
hesabına təmin edilməlidir” prinsipini
strateji kurs kimi müəyyənləşdirən
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə hazırda sənayenin
modernləşdirilməsi və strukturunun
təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft
sənayesinin ixrac potensialının
artırılması, enerjidən səmərəli
istifadə edən, yüksək əlavə dəyər

yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye
istehsalının genişləndirilməsi, yeni
istehsal sahələri üçün ixtisaslı
kadrların hazırlanması və s.
vəzifələri uğurla gerçəkləşdirilir.
Ölkə iqtisadiyyatının real
sektorunun sürətli inkişafının təmin
olunması istiqamətində hökumətin
düşünülmüş plan əsasında
reallaşdırdığı layihələr, hətta
pandemiya dönəmində bu sektorun
ayrı-ayrı sahələrində yetərli pozitiv
nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf edir A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində
genişmiqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri ToğanalıKəlbəcər-İstisu avtomobil yoludur. Artıq yolda genişmiqyaslı tikinti
işlərinə başlanılıb.

Rusiya Federasiyasının iqtisadi inkişaf nazirinin
 üavini Dmitri Volvaçın rəhbərliyi ilə iyulun 23-də
m
Rusiya şirkətlərinin Azərbaycana işgüzar missiyası təşkil
olunub. Səfər çərçivəsində keçirilən işgüzar görüşdə
rəsmi şəxslərlə yanaşı, nəqliyyat, maşınqayırma, tikinti,
təhlükəsizlik, konsaltinq və digər sahələrdə fəaliyyət
göstərən şirkətlərin rəhbərləri iştirak ediblər.

Azərbaycan və Rusiyanın strateji
tərəfdaş ölkələr olduğunu qeyd edən
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
vurğulayıb ki, ikitərəfli münasibətlərin
əsas hərəkətverici qüvvəsi
Azərbaycan və Rusiya dövlət başçılarının siyasi iradəsi, qarşılıqlı yüksək
etimad və dostluq münasibətləridir.
Nazir iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində əməkdaşlığın uğurlu
inkişafını diqqətə çatdırıb, iqtisadi
potensialın reallaşdırılması, qarşılıqlı
ticarət və investisiya əlaqələrinin
genişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin
strukturunun şaxələndirilməsi
istiqamətində görülən işlər barədə
məlumat verib. Bildirilib ki, iqtisaditicarət tərəfdaşlığının gücləndirilməsi
məqsədilə səmərəli mexanizmlər
tətbiq olunur. Bu baxımdan,
Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası
Komissiyası, Azərbaycan-Rusiya
və Rusiya-Azərbaycan işgüzar
şuraları əlverişli platformalardır.
Rusiya ölkəmizin əsas ticarət
tərəfdaşlarındandır və Azərbaycanın
qeyri-neft məhsullarının ixracında birinci yerdədir. Pandemiyanın
yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, bu
ilin 6 ayında iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsində artım müşahidə edilib.
Görüşdə ikitərəfli səmərəli
investisiya əməkdaşlığı vurğulanıb,
ölkəmizdə 1000-dən çox Rusiya
şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi və
Azərbaycan iqtisadiyyatına Rusiya tərəfindən 6,2 milyard dollar,
Azərbaycan tərəfdən Rusiya iqtisadiyyatına isə 1,2 milyard dollar
investisiya yatırıldığı bildirilib. Pirallahı Sənaye Parkında əczaçılıq
müəssisəsinin yaradılması, Gəncə
Avtomobil Zavodunun Rusiyanın
“KAMAZ” zavodu ilə əməkdaşlığı,
“Azərmaş” və “QAZ” şirkətləri arasında birgə layihələrin reallaşdırılması qarşılıqlı investisiya qoyuluşu
sahəsində önəmli layihələrdəndir. İqtisadiyyat naziri Azərbaycanın əlverişli
biznes və investisiya mühiti barədə
məlumat verib, ərazilərimizin işğaldan

AZƏRTAC xəbər verir ki, Göygöl və
Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən ToğanalıKəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun layihə
uzunluğu 80,7 kilometr təşkil edir. Dövlət
başçısının tapşırığına əsasən, avtomobil yolu
Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 2-4
hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci və 2-ci texniki
dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir.
Layihənin keçdiyi ərazinin sərt dağlıq və
qayalıq relyefinin olmasını nəzərə alaraq, yolun əsas hissəsinin II texniki dərəcəyə uyğun,

azad edilməsinin yeni reallıqlar və
əməkdaşlıq perspektivləri yaratdığını
diqqətə çatdıraraq Rusiya şirkətlərini
fəal əməkdaşlığa dəvət edib.
Qeyd olunub ki, ölkəmizdə sənaye
zonalarının təşkili prosesinin davam
etdirilməsi və Ələt Azad İqtisadi
Zonası ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsinə əlavə imkanlar
yaradır. İşgüzar görüşdə nəqliyyat,

rabitə və yüksək texnologiyalar
naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycanın
tranzit-logistika potensialının reallaşdırılması istiqamətində görülən
işlər barədə məlumat verib, Rusiya ilə nəqliyyat və İKT sahəsində
əlaqələrin genişləndiyini, ölkələrimizin
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin
inkişafında səmərəli əməkdaşlığını
diqqətə çatdırıb.
Rusiyanın iqtisadi inkişaf nazirinin
müavini Dmitri Volvaç Azərbaycana
səfərindən məmnunluğunu ifadə edib,

ölkəsinin Azərbaycanla tərəfdaşlığa
böyük önəm verdiyini, bu baxımdan yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin xüsusi rolunu vurğulayıb. İşgüzar dairələrin iştirakı ilə
keçirilən tədbirlərin iqtisadi əlaqələrin
dərinləşməsində əhəmiyyətini qeyd
edən D.Volvaç nəqliyyat, sənaye,
kənd təsərrüfatı, turizm, təhsil və
sair sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını diqqətə çatdıraraq iş adamlarını
böyük potensialdan yararlanmağa,
əlaqələri genişləndirməyə çağırıb.

“Roseksimbank” SC-nin İdarə
Heyətinin sədri Azər Talıbov
ölkələrimiz arasında ticarət və
investisiya tərəfdaşlığının, xarici
ticarətin maliyyələşməsinin önəmini
qeyd edib, Azərbaycan bankları ilə
əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını
bildirib.
Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının sədri Səməd Qurbanov iqtisadi
əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini
vurğulayıb, bu sahədə AzərbaycanRusiya və Rusiya-Azərbaycan
işgüzar şuralarının birgə fəaliyyətini
qeyd edib, Rusiya işgüzar dairələri ilə
əlaqələrin genişlənməsi istiqamətində
Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının
gördüyü işlər barədə məlumat verib.
Tədbirdə Rusiya şirkətlərinin
rəhbərləri təmsil etdikləri müəssisələr
barədə təqdimatla çıxış edib,
Azərbaycandakı tərəfdaşları ilə
əməkdaşlığın genişləndirilməsində
və yeni əlaqələrin qurulmasında,
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
fəaliyyət göstərməkdə maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.
İşgüzar görüş çərçivəsində
"Gəncə Avtomobil Zavodu" İstehsalat Birliyi və “KAMAZ” ASC arasında
anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə əməkdaşlığın yeni
istiqamətləri nəzərdə tutulur.
Tədbir Azərbaycan və Rusiya
şirkətləri arasında iqtisadi-ticarət
əməkdaşlığının genişləndirilməsi
barədə müzakirələrlə davam edib.

“Xalq qəzeti”

Yeni Azərbaycan Partiyası “Davamlı İnkişaf Məktəbi”
layihəsi çərçivəsində seminar keçirib

Tədbiri açan YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov ölkəmizdə
uğurlu gənclər siyasətinin həyata keçirildiyini bildirib. O qeyd edib ki, iyulun 26-da Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının növbəti ildönümü
tamam olur. Nazirlik gənclərlə bağlı
önəmli layihələr həyata keçirir ki, bu
da gənc nəsil tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır.
“Gənclər üçün çeşidli imkanların
yaradılması və iştirakçılığın artırılması istiqamətində dövlət siyasəti”
mövzusunda təqdimatla çıxış edən
Gənclər və İdman nazirinin müavini İntiqam Babayev Azərbaycanda
dövlət gənclər siyasətinin əsasının
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulduğunu qeyd edib.
1996-cı ildə Azərbaycan Gənclərinin
I Forumunun keçirilməsi tarixi hadisə
olub.
Nazir müavini bildirib ki,
Azərbaycanda gənclər siyasətinin
əsas hədəfi ölkə gənclərinin hərtərəfli
inkişafını təmin etməkdir. Bununla

İyulun 23-də Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər
Birliyinin “Davamlı İnkişaf Məktəbi” layihəsi çərçivəsində
“Gənclər üçün çeşidli imkanların yaradılması və iştirakçılığın artırılması istiqamətində dövlət siyasəti” mövzusunda
seminar keçirilib.
bağlı dövlət tərəfindən ardıcıl siyasət
həyata keçirilir. Gənclərin hərtərəfli inkişafı, mükəmməl təhsil əldə etməsi,
müxtəlif sahələr üzrə potensiallarının
aşkar edilərək bacarıqlarının stimullaşdırılması üçün bütün imkanlar
yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamı ilə 2015-ci ildə
“Azərbaycan Gənclərinin İnkişafı
Strategiyası” təsdiqlənib. Bu strategiyanın əsas hədəfi gənclərimizin
potensialını müasir dövrün tələbinə
uyğun inkişaf etdirmək və həmin
potensialdan ölkəmizin mənafeyi
naminə istifadə etmək, yeni nəsildə
fəal vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırmaqdır. Hazırda gənclərlə

bağlı 2017-2021-ci illəri əhatə edən
dövlət proqramı həyata keçirilir və
bu proqram başa çatmaq üzrədir. Bu
gün 2022-2026-cı illəri əhatə edən
yeni dövlət proqramının hazırlanması üzərində iş gedir. Müvafiq dövlət
proqramlarının hazırlanmasında
gənclər də fəal iştirak edir, onların fikir
və təklifləri nəzərə alınır.
Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki,
gənclər ölkədə gedən proseslərin fəal
iştirakçısıdır, vətənimizi beynəlxalq
müstəvidə də layiqincə təmsil edirlər.
İ.Babayev qeyd edib ki, 44 günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün

təmin edilməsi ötən ilin ən mühüm
hadisəsi oldu. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusu bu tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirdi. Bu
missiyada da əsas yük dövlətimizin
başçısının dediyi kimi, gənc
nəslin üzərinə düşdü. Müharibədə
qəhrəman Azərbaycan gəncləri ön
cəbhədə mətanətlə döyüşdülər. Arxa
cəbhədə olan gənclərimiz isə sosial
şəbəkələrdə və digər sahələrdə informasiya müharibəsində fəal iştirak
edərək böyük qələbəyə öz töhfələrini
verdilər.
Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinə gənclərin cəlb edilməsi
məsələsinə toxunan İ.Babayev
bildirib ki, Qarabağın dirçəldilməsi
istiqamətində gənclərimiz öz
töhfələrini vermək əzmindədirlər.
Daha sonra tədbir iştirakçılarının
sualları cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub
İyulun 23-ü saat 16:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki
mövqelərini atəşə tutub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi
nəticəsində hərbi qulluqçumuz gizir Yaqublu
Fərman Telman oğlu şəhid olub.

“Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Hazırda qeyd olunan istiqamətdə yerləşən
Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən

cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi
bu kimi təxribat yolu ilə qəsdən iki ölkənin dövlət
sərhədində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi
güdür.
Baş vermiş təxribata görə bütün məsuliyyət
tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür”, – deyə
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında
bildirilib.
AZƏRTAC

İş həcmi və layihənin qısa müddət ərzində
yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə alınaraq
tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin “3 nömrəli Magistral Yolların İstismarı” MMC ilə subpodratçı şirkətlər olaraq yol
tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış Türkiyənin
“Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət” və
“Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət” şirkətləri
birgə icra edir.
Hazırda yolun müəyyən hissələrində
layihə-axtarış, geologiya və torpaq işləri

Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil
yolunun genişmiqyaslı
tikintisinə başlanılıb
yəni hərəkət hissəsinin 2
zolaqdan, yoxuşlarda isə
əlavə zolaq verilməklə
tikintisi nəzərdə tutulub. Tunel və körpü olan
hissələrdə isə 1-ci texniki dərəcəyə uyğun 4
hərəkət zolağının inşası planlaşdırılır.
Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil
yolunun tikintisi layihəsi Göygöl rayonunun
Toğanalı kəndindən keçməklə inşa edilir.
Layihənin 16-cı kilometrlik hissəsindən
Murovdağ silsiləsi başlanır və yüksəklik
1900 metrdən Murovdağ zirvəsinədək 3250
metrə qədər artır. Burada mövcud yoldan istifadə ediləcəyi təqdirdə, həddindən
artıq sürüşmə zonalarına rast gəlinir. Bu
ərazilərdə inşa ediləcək dolaylara (serpantin) əlavə özül əsaslı istinad divarları tikilsə
belə, qış fəslində güclü qar və şaxtalı hava
şəraitində yolun təhlükəsiz istismarı mümkün olmaya bilər. Bölgədə sərt qayaların
olması səbəbindən yolun tikildiyi ərazidə
tikinti texnikalarının hərəkət qabiliyyəti
də məhdudlaşır. Mövcud yoldan istifadə
edərkən Murovdağ zirvəsindən enişdə də
eyni çətinliklər yaranır. Yolda maillik 16-28
faiz arası dəyişir. Əgər yol 7 faiz mailliklə
tikilsə, mövcud 16,5 kilometrlik yolun uzunluğunun dolaylarla daha 15 kilometr uzadılması tələb olunur. Bu üzdən çətin relyefə
malik ərazidə 31,5 kilometrlik yolun tikilməsi
əvəzinə, bu hissənin Murovdağ silsiləsinin
altından 11,7 kilometrlik tunel ilə keçilməsi
daha məqsədəuyğun hesab edilib.
Murovdağ silsiləsindən sonra 2830 və
460 metr uzunluqlara malik daha 2 avtomobil
tunelinin inşası da nəzərdə tutulur. Beləliklə,
yol boyu ümumi uzunluğu 15 kilometrə yaxın
olan 3 tunel tikiləcək. Tunellər bir istiqamət
üzrə 2 hərəkət zolaqlı və 12 metr enində
olacaq.
Hazırda Murovdağ tunelinin portalında
işlər aparılır. Daha sonra qazma, partlatma
və qırıcı üsulları ilə tunelin qaya qruntlardan ibarət hissələrin kənarlaşdırılması işləri
aparılacaq.

 parılır. Belə ki, tikinti norma və standartlaa
rına uyğun olaraq təməl üçün materialların
təmin edilməsi, ağır vərdənə ilə əsasın tələb
olunan kipliyə çatdırılması və torpaq yatağının səth sularından qorunması üçün torpaq
küvetlərin çəkilməsi işləri görülür. Xüsusi
texnikalardan istifadə olunmaqla yolun
genişləndirilərək profilə salınması və 15-21,5
metr enində yeni torpaq yatağının inşası işləri
həyata keçirilir. Bunun üçün tikinti ərazisinə
lazımi sayda qüvvə cəlb edilib.
Tikinti işləri “İnşaat Norma və
Qaydaları”nın tələblərinə əsasən, agentliyin
rəhbərliyinin nəzarəti altında həyata keçirilir.
Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə
uyğun suların ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə ümumi uzunluğu 2575 metr
olan 103 dairəvi boru, həmçinin zəruri olan
yerlərdə ümumi uzunluğu 450 metr olan 5
yeni avtomobil körpüsünün inşası işləri də
icra olunacaq.
Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolu
başlanğıcını Göygöl rayonunun Toğanalı
kəndindən götürməklə işğaldan azad edilmiş
Kəlbəcər rayonunun ərazisindən keçir. Bu
üzdən sözügedən rayonun bir-çox yaşayış
məntəqələri ilə yanaşı rayon mərkəzinə və
məşhur İstisu ərazisinə qədər rahat gedişgəlişi təmin edəcək.
Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində
fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar
İşçi Qrupu çərçivəsində digər aidiyyəti dövlət
qurumları ilə koordinasiyada həyata keçirilən
bu yol layihəsi Qarabağın vahid nəqliyyat
konsepsiyasının ayrılmaz tərkib hissəsini
təşkil edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahına Prezident Administrasiyasının
rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərlik edir.

XİN: Ermənistanın davamlı təxribatlara
əl atması, bölgədəki vəziyyəti
gərginləşdirmək cəhdləri qəbuledilməzdir

A

zərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına
əsasən, bu il iyulun 23-də
Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycan Ordusunun
Ermənistan-Azərbaycan
dövlət sərhədinin Kəlbəcər
rayonu sahəsindəki
mövqelərini atəşə tutub.
Qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi nəticəsində bir
hərbi qulluqçumuz şəhid
olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
son zamanlar Ermənistan
tərəfinin davamlı təxribatlara
əl atması, Azərbaycan
mövqelərini atəşə tutaraq,

bölgədəki vəziyyəti
gərginləşdirmək cəhdləri
qəbuledilməzdir və vəziyyətin
bu şəkildə inkişafının bütün
məsuliyyəti Ermənistanın
üzərinə düşür.
Azərbaycan beynəlxalq
sərhədləri çərçivəsində

ərazi bütövlüyünü müdafiə
etmək, habelə bölgədə sülh
və təhlükəsizliyi təmin etmək
üçün bütün lazımi addımları
atmaq hüququnu özündə
saxlayır.
Allah şəhidimizə rəhmət
eləsin.
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24 iyul 2021-ci il, şənbə

Baş Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi keçirilib
İyulun 23-də Baş Prokurorluqda 2021-ci ilin
birinci yarımilində prokurorluq orqanları tərəfindən
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri
üzrə görülmüş işlərin vəziyyətinin və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş əməliyyat
müşavirəsi keçirilib. Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, əvvəlcə Azərbaycanın
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda
etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunub, qazilərə şəfa dilənib.
Müşavirədə çıxış edən Baş
prokuror Kamran Əliyev xalqımızın zəfər salnaməsinin memarı,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu böyük qələbə
konsepsiyasının Prezidentimiz,
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev
tərəfindən “Dəmir yumruq”la
həyata keçirilməsi nəticəsində
uzun illərdən sonra ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa edərək inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə
qədəm qoyduğunu diqqətə çatdırıb.
Bildirilib ki, Vətən
müharibəsində əldə edilmiş hərbisiyasi zəfərimiz Azərbaycanın
regionda və dünyada mövqelərini
əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmləndirməklə ölkəmizin
növbəti onilliklər üçün tərəqqisinə
və qələbələrinə geniş imkanlar
yaradıb, Qarabağı həyata qaytaracaq “Böyük Qayıdış”ın əsasını
qoyub.
İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın qısa müddət ərzində
bərpa ediləcəyinə əminlik ifadə
olunmaqla, dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
Şuşaya və azad olunmuş digər
rayonlara səfərləri, orada üçrəngli
Azərbaycan bayrağının ucaldılması, Şuşanın “Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı” elan
edilməklə müstəqillik tariximizdə
ilk dəfə “Xarıbülbül” festivalı
keçirilməsinin doğma torpaqlarımızın dirçəldilməsinin təminatı
olduğu vurğulanıb.
Xüsusilə qeyd edilib ki,
Azərbaycan dövləti və xalqı üçün
əlamətdar olan gündə - iyunun 15də Şuşada imzalanan Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında müttəfiqlik
haqqında müstəsna siyasi və tarixi
əhəmiyyətə malik Bəyannamə Qarabağ zəfərindən sonra qazanılan
növbəti tarixi uğur olmaqla iki dost
və qardaş ölkə arasında mövcud
əlaqələri və əməkdaşlığı yeni
mərhələyə yüksəldib.
Münaqişənin başa çatması
ilə birlikdə milli-mənəvi və ekoloji
terrora məruz qalmış torpaqlarımızda başlanmış möhtəşəm
quruculuq işləri, “ağıllı şəhər”,
“ağıllı kənd” konsepsiyalarının
tətbiqi, Füzuli-Şuşa, BərdəAğdam, Zəngilan-Horadiz avtomobil yollarının, həmçinin Füzuli
və Zəngilan beynəlxalq hava
limanlarının, Ağdam şəhərinin
Baş Planının təsdiq edilməklə
bir sıra infrastruktur obyektlərinin
təməlinin qoyulması ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının əsaslarının
daha da möhkəmləndirilməsinə
xidmət etməklə regionda sabitliyin
və təhlükəsizliyin inkişafına töhfə
verəcəyi bildirilib.
Baş prokuror diqqətə çatdırıb ki, uzun illərdən sonra
torpaqlarımıza qovuşmaqda
əvəzsiz xidmətləri olmuş Vətən
müharibəsinin hər bir iştirakçısı,
şəhid ailələri, qazilər, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın müstəsna qayğısı ilə
əhatə edilməklə bu istiqamətdə
“YAŞAT” Fondu tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlər müstəsna
əhəmiyyətə malik olub.
Müşavirədə ölkəmizin 2021-ci
ilin birinci yarımilində koronavirus (COVID-19) pandemiyasının
yaratdığı çətinliklər və iqtisadi
məhdudiyyətlərə baxmayaraq,
bütün sahələrdə inkişaf tempini
qoruyub saxladığı bildirilməklə
görülmüş qabaqlayıcı tədbirlərlə
pandemiyanın fəsadlarının aradan qaldırıldığı, həyata keçirilən
uğurlu vaksinasiya strategiyası
nəticəsində əhalimizin böyük bir
hissəsinin peyvənd olunduğu qeyd
edilib.
Beynəlxalq sahədə uğurlu
xarici siyasətin davam etdirildiyi
vurğulanmaqla ölkəmizdə dünya
miqyaslı idman turnirləri olan Formula 1 yarışları və ilk dəfə olaraq
futbol üzrə Avropa çempionatının
final mərhələsinin dörd oyununun
keçirilməsi ilə respublikamızın
bütün dünyaya güclü iqtisadi
potensiala, zəngin mədəniyyətə,
özünəməxsus dəyərlərə və
ictimai-siyasi sabitliyə malik ölkə

olduğunu bir daha nümayiş etdirdiyi diqqətə çatdırılıb.
Xüsusi qeyd edilib ki, 2021ci ilin birinci yarımilində də
prokurorluq orqanları Prezident İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunub. Bu
baxımdan dövlətimizin başçısının fevralın 8-də paytaxtın
Binəqədi rayonu ərazisində Baş
Prokurorluğun yeni inzibati bina
kompleksinin açılışında iştirakı quruma göstərilən etimadla
yanaşı, prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətinin ən müasir tələblər
səviyyəsində təkmilləşdirilməsi,
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən
islahatların ardıcıllığını nümayiş
etdirib.
Görülən işlərin davamı olaraq, hərbi prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha səmərəli
təşkilini təmin etmək məqsədilə
dövlətimizin başçısının sərəncamı
ilə Qubadlı, Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğu və Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun əsasında Ağdam Hərbi
Prokurorluğunun yaradılması
Qarabağın yenidən həyata qaytarılmasına dair dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsində mühüm
önəm kəsb edir.
Dövlətimizin başçısının
dəstəyi ilə prokurorluqda müasir
məzmunlu islahat tədbirlərinin
davamı kimi şəffaflığın təmin olunması, elmi-texniki nailiyyətlərin
tətbiqi, maddi-texniki bazanın və
əməkdaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, işin səmərəliliyini
artırmağa və mövcud çatışmazlıqları təxirə salınmadan aradan
qaldırmağa təminat verən icra və
nəzarət mexanizminin yaradılması istiqamətində Azərbaycan
Prezidentin 2021-ci il 7 may tarixli
Fərmanı da müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.
Qeyd edilib ki, cari ilin birinci
yarımilində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirlərlə yanaşı, beynəlxalq
tərəfdaşlarla əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilib. Bu dövrdə Rusiya Federasiyası və Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Baş
prokurorlarının rəhbərlik etdikləri
nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə
qarşılıqlı işgüzar səfərləri zamanı
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
tərəfindən qəbul edilməsinin
ikitərəfli əlaqələrin yeni müstəvidə
davam etdirilməsinə hərtərəfli
zəmin yaratdığı xüsusi vurğulanıb.
Baş prokuror Kamran Əliyev
prokurorluğun əsas fəaliyyət
istiqamətləri üzrə görülən işlərə
və statistik göstəricilərə istinad
etməklə hesabat dövründə respublikada kriminogen durumun
nəzarətdə saxlanıldığını, əhalinin
hər 100 min nəfərinə düşən 147
cinayətin sayına görə ölkəmizin
MDB və Avropa məkanında
öncül mövqeyini saxlayaraq ən
təhlükəsiz və sabit dövlətlərdən
biri olduğunu qeyd edib.
Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyi,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və
digər hüquq-mühafizə orqanları ilə
birgə fəaliyyətin nəticəsi olaraq,
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
dinamikasında və strukturunda müşahidə edilən müsbət
göstəricilər hesabat dövründə də
davam edib, 2021-ci ilin birinci
yarımilində əməliyyat-axtarış və
istintaq fəaliyyətini həyata keçirən
bütün dövlət orqanları üzrə 14
min 928 cinayət qeydə alınıb.
Bunun yalnız 1 faizini xüsusilə
ağır cinayətlər təşkil edib. Əvvəlki
illərdən bağlı qalmış 207 cinayətin
daxili işlər orqanları ilə birgə açılması təmin edilib, 435 cinayətkar
qrup zərərsizləşdirilib.
Həyata keçirilən məqsədyönlü
və qabaqlayıcı tədbirlər
nəticəsində qəsdən adam
öldürmə, qəsdən adam öldürməyə
cəhd, qəsdən sağlamlığa az ağır
və ağır zərər vurma, oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq, xuliqanlıq, yol
hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin
istismarı qaydalarını pozma, o
cümlədən ölümlə nəticələnən
yol-nəqliyyat hadisələrinin, vəzifə
səlahiyyətləri ilə bağlı cinayətlərin
sayı azalıb, cinayətlərin açılması

88,7 faiz təşkil edib. Narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi,
dələduzluq, hədə-qorxu ilə tələb
etmə və vergi ödəməkdən yayınma cinayətlərində artım tendensiyası qeydə alınıb ki, bu tendensiyanın səbəbləri təhlil edilməklə
qarşısının alınması istiqamətində
təxirəsalınmaz tədbirlər görüləcək.
Ümumilikdə ölkə üzrə cəmi
8197 cinayət işinin istintaqı
tamamlanıb ki, bunlardan 671-i
prokurorluq orqanlarında istintaq edilib. Prokurorluq orqanları
tərəfindən 444, ümumilikdə isə
digər istintaq qurumları ilə birgə
6399 cinayət işinin ittiham aktları
ilə məhkəmələrə göndərilməsi
təmin olunub.
Respublika üzrə ibtidai istintaqı
tamamlanmış cinayət işləri üzrə
ümumilikdə 174 milyon 62 min
manat məbləğində maddi ziyan
vurulduğu müəyyən edilib. İstintaq
tədbirləri ilə onun 51,5 faizinin,
yəni 89 milyon 683 min manatlıq hissəsi ödətdirilib. Həmçinin
cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən, icraatına
xitam verilmiş cinayət işləri üzrə
cinayət məsuliyyətindən azad
olunmuş şəxslər tərəfindən dövlət
büdcəsinə əlavə olaraq 668 min
949 manat məbləğində pul vəsaiti
ödənilib.
Hesabat dövründə Prezident
İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinin
prioritet istiqamətlərindən olan
korrupsiyaya, rüşvətxorluğa
qarşı barışmaz mübarizənin ötən
dövrlərdə olduğu kimi davam
etdirilərək bu sahədə həyata
keçirilmiş kompleks tədbirlərin
davamlı və tarazlaşdırılmış iqtisadi
inkişafın təmin olunmasına imkan
verdiyi diqqətə çatdırılıb.
Bildirilib ki, cari ilin birinci
yarımilində korrupsiya hüquqpozmasına yol vermiş 267 şəxs
barəsində 155 cinayət işinin
istintaqı tamamlanaraq baxılması
üçün məhkəmələrə göndərilib, 8
milyon 785 min manat məbləğində
ziyan ödətdirilib. Həmçinin
cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əsasən
təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən
dövlət büdcəsinə 1 milyon 952
min manat ödənilməklə 44 milyon
manat dəyərində əmlak üzərinə
həbs qoyulub.
Həmin cinayət işlərindən 72
şəxs barəsində 25 iş rüşvət alma
(passiv rüşvətxorluq), 66 şəxs
barəsində 43 iş rüşvət vermə
(aktiv rüşvətxorluq) və şəxsi
rüşvət verməyə təhrik etmə,
54 şəxs barəsində 30 iş qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə
mənimsəmə və israf etmə, 28
şəxs barəsində 15 iş qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə
dələduzluq, 14 şəxs barəsində
8 iş vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə etmə və digər faktlarla
əlaqədar olub.
İstintaqı tamamlanaraq
baxılması üçün məhkəməyə
göndərilmiş cəmiyyətdə rezonans doğurmuş bir sıra cinayət
işləri üzrə təqsirkar şəxslərin, o
cümlədən ləğv olunmuş Kütləvi
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı
direktoru vəzifəsində işləmiş Vüqar Səfərli, Kürdəmir Rayon İcra
Hakimiyyətinin sabiq başçısı Ceyhun Cəfərov, “Yeni Klinika” tibb
müəssisəsinin direktoru Pərviz
Abbasov və digərlərinin korrupsiya hüquqpozmaları törətməsinə
əsaslı şübhələr müəyyən
edilməklə məhkəmə məsuliyyətinə
veriliblər.
2021-ci ilin birinci yarımili
ərzində Baş idarədə fəaliyyət
göstərən 161 saylı “Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə daxil olmuş

müraciətlərin 34-ü üzrə Cinayət
Məcəlləsinin müxtəlif maddələri
ilə cinayət işləri başlanıb, digərləri
üzrə prokuror təsir tədbiri aktlarından istifadə edilməklə aidiyyəti
qurumlarla əlaqəli şəkildə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi təmin
olunub.
Bu müddət ərzində Baş
İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən həyata keçirilən
əməliyyat tədbirləri nəticəsində 29
şəxs cinayət başında yaxalanıb,
əməliyyat üsul və vasitələrindən
istifadə etməklə korrupsiya hüquqpozmaları barədə əldə edilmiş
məlumatlar əsasında 60 cinayət
işi başlanıb.
Bu ilin birinci yarımili
ərzində Baş İdarə korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq
təşkilatların tövsiyələrinin, müvafiq
konvensiyaların müddəalarının
yerinə yetirilməsi, bu sahədə digər
ölkələrin uğurlu təcrübələrinin
və əldə olunmuş nailiyyətlərinin
öyrənilməsi, qarşılıqlı təcrübə
mübadiləsinin, ikitərəfli və
çoxtərəfli tədbirlərin keçirilməsi,
habelə antikorrupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
və ümumilikdə beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
istiqamətində bir sıra mühüm
tədbirlər görülüb.
Belə ki, mayın 17-31-də İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) tərəfindən ölkəmizin 5-ci
raund pilot qiymətləndirilməsi prosedurunun növbəti mərhələsi kimi
virtual müsahibələr keçirilməklə
ölkəmizin korrupsiyaya qarşı
mübarizə strategiyası fonunda iqtisadiyyat, prokurorluq və
məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti
də daxil olmaqla 13 fərqli mövzu
üzrə müsahibələr aparılıb, ekspert
heyətinin sualları müvafiq qurumların nümayəndələri tərəfindən
cavablandırılıb.
Bundan başqa, iyunun 2-4də Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti BMT
Baş Assambleyasının korrupsiyanın qarşısının alınması,
onunla mübarizə və beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə
həsr olunmuş xüsusi sessiyasında iştirak etməklə BMT-nin
nümayəndələrinin, Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyaya tərəf olan
digər ölkələrin dövlət və hökumət
başçıları, o cümlədən digər
yüksək vəzifəli şəxslərinin iştirak
etdiyi tədbirdə məruzə ilə çıxış
edilib.
Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsi tərəfindən Vətən
müharibəsi gedişində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən
törədilmiş cinayət əməlləri üzrə
68 cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın aparıldığı, həmin işlər üzrə 8
şəhər, 10 qəsəbə və 519 kəndə
baxış keçirildiyi bildirilib.
Müşavirədə ötən illərdən
bağlı qalmış, qeyri-aşkar
şəraitdə törədilmiş qəsdən adam
öldürmə və digər xüsusilə ağır
cinayətlərin daxili işlər və dövlət
təhlükəsizliyi orqanları ilə birgə
keçirilmiş peşəkar istintaqəməliyyat tədbirləri ilə açılması
təmin edilməklə təqsirli şəxslərin
məhkəmə məsuliyyətinə verildiyi
qeyd edilib.
2021-ci ilin birinci yarımilində
Respublika Hərbi Prokurorluğu tərəfindən Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin ordu
quruculuğu sahəsində tapşırıqlarının icrası ilə əlaqədar
Müdafiə Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları və digər qurumlarla birlikdə
zəruri tədbirlərin görüldüyü,
bu müddətdə erməni silahlı
birləşmələrinin qanunsuz əməlləri

ilə bağlı 63 cinayət işi üzrə ibtidai
istintaqın davam etdirilməklə
“Yerkrapa” silahlı birləşməsinin
üzvləri Lüdvik Mkrtiçyan və Alyoşa
Xosrovyan barəsində cinayət
işinin məhkəməyə göndərildiyi
diqqətə çatdırılıb.
Hesabat dövründə dövlət
təhlükəsizliyi orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış
fəaliyyətində qanunların icrasına
nəzarət üzrə də zəruri işlər görüldüyü qeyd edilməklə Ermənistan
Respublikası vətəndaşı olan
terrorçu-diversant dəstələrin 53
üzvünün təqsirləndirilmələrinə
dair 3, Livan Respublikasının
vətəndaşı Viken Eulcekcian və
Rusiya Federasiyasının vətəndaşı
Eduard Dubakovun və digərlərinin,
ümumilikdə 57 şəxs barəsində 6
cinayət işinin ibtidai istintaqının
peşəkarlıqla aparılıb tamamlanaraq məhkəməyə göndərildiyi
bildirilib. Məhkəmə baxışları
davam edən həmin işlər üzrə
dövlət ittihamının peşəkarcasına
müdafiəsinin aparılması təmin
olunmaqla toplanmış sübutlar
əsasında təqsirli şəxslərə layiqli cəzanın verilməsinin tələb
ediləcəyi vurğulanıb.
Eyni zamanda, qanunsuz
erməni hərbi birləşmələrinin
təcavüzü nəticəsində törədilmiş
cinayətlər üzrə intensiv və
hərtərəfli istintaqın aparıldığı
diqqətə çatdırılmaqla toplanmış
sübutlarla təqsiri müəyyən edilmiş
şəxslərin beynəlxalq müstəvidə
və yerli məhkəmələr tərəfindən
məsuliyyətə cəlb olunması
istiqamətində zəruri tədbirlərin
icrasının davam etdirildiyi bildirilib.
Əməliyyat müşavirəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunda cinayətkarlığa
və hüquq pozuntularına qarşı
mübarizə sahəsində digər hüquq
mühafizə orqanları ilə əlaqəli
şəkildə uğurlu göstəricilər əldə
olunduğu, istintaq, təhqiqat və
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə
nəzarətin gücləndirildiyi,
vətəndaşların müraciətlərinə
baxılmasının diqqətdə saxlanıldığı
qeyd edilib.
Hesabat dövründə cinayət
təqibindən kənar icraatlar
sahəsində inzibati xəta haqqında
protokol tərtib etmək səlahiyyətinə
malik qurumlarla işgüzar
əlaqələrin qurulması təmin olunmaqla 70 şəxs barəsində inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatın
başlanması haqqında qərar qəbul
edilib. Həmçinin mülki mühakimə
icraatı qaydasında və yetkinlik
yaşına çatmayanların işləri üzrə
məhkəmələrdə baxılmış işlər üzrə
4 nəfərin valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair
məhkəmələrdə iddialar qaldırılıb, qanunsuz rəftara, əzab və
işgəncələrə məruz qalmaları ilə
əlaqədar 6 uşaq sığınacaq və
körpələr evinə yerləşdirilib.
Prokurorluq orqanlarının
beynəlxalq nüfuzunun artırılması istiqamətində xarici ölkələrin
müvafiq orqanları və beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələr genişlənib,
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq
hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin
həyata keçirdiyi tədbirlərlə ağır və
xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham
olunan 12 nəfər təqsirləndirilən
şəxsin ölkə xaricindən ekstradisiyası təmin olunub.
Əməliyyat müşavirəsində
qeyd edilib ki, hesabat dövründə
xidməti, icra və əmək intizamının
daha da möhkəmləndirilməsi,
fəaliyyətlərində qanunsuzluq
hallarına və prokurorluq işçisinə
yaraşmayan hərəkətlərə yol verən
işçilərə münasibətdə tələbkarlıq
artırılıb, aparılmış xidməti yoxla-

malar nəticəsində müxtəlif xətalar
törətdiklərinə görə 17 prokurorluq
əməkdaşı intizam məsuliyyətinə
cəlb edilib.
Hesabat dövründə kadr işinin
düzgün təşkili və onun müasir
standartlar səviyyəsində daha
da təkmilləşdirilməsi, kadrların
seçilib yerləşdirilməsi, vəzifədə
irəli çəkilməsi, “Prokurorluğa işə
qəbul olunmaq üçün namizədlərlə
müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamənin
tələblərinə müvafiq olaraq
müvəffəqiyyət əldə etmiş 100
namizədin təyinatlarının aparılması nəticəsində müsabiqə yolu
ilə qulluğa qəbul edilmiş gənc
prokurorluq işçilərinin prokurorluğun kadr korpusunun 78 faizini
təşkil etməsinin ölkəmizdə dövlət
gənclər siyasətinin reallaşdırılmasının müsbət nəticəsi kimi
dəyərləndirilib.
Cari ilin birinci yarımilində
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun başlıca fəaliyyət
istiqamətlərindən olan ölkəmizin
hüquq ictimaiyyəti, aparıcı elm
və təhsil müəssisələri, hüquq
mühafizə orqanları akademiyaları
ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin daha
da inkişafına töhfə verən Baş
Prokuror yanında Elmi-Məsləhət
Şurasının növbəti iclasları
keçirilməklə geniş müzakirələr və
faydalı fikir mübadiləsinin aparıldığı diqqətə çatdırılıb.
Qeyd edilib ki, dövlətimizin
başçısının dəstəyi ilə prokurorluq orqanları əməkdaşlarının və
veteranlarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən kompleks və
ardıcıl tədbirlər davam etdirilməklə
Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğunun fəaliyyətinin
müasirləşdirilməsinə dair Dövlət
Proqramının icrası ilə əlaqədar
inşa edilmiş paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 160 mənzilli yaşayış
kompleksi istifadəyə verilməklə
prokurorluq əməkdaşları və
veteranlarından ibarət kooperativ üzvləri güzəştli şərtlərlə
mənzillərlə təmin ediliblər.
Müşavirədə cari ilin aprelində
təsis edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prokurorluq Orqanlarının
Veteran və Pensiyaya Çıxmış
İşçiləri” İctimai Birliyi ilə əlaqələrin
genişlənməsinin, sabiq prokurorluq əməkdaşlarının təcrübəsindən
və peşə bacarıqlarından
istifadənin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Əməliyyat müşavirəsində
hesabat dövrü ərzində görülmüş müsbət işlərlə yanaşı,
fəaliyyət istiqamətləri üzrə
işin səmərəliliyinə mənfi təsir
göstərən hallar Baş Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarının
rəhbərlərinin iştirakı ilə ətraflı
təhlil olunmaqla, istintaq işi və
ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyin həyata keçirilməsi,
hüquqi və fiziki şəxslərə vurulmuş
zərərin ödənilməsi, vətəndaş
müraciətlərinə baxılması və
onların qəbulu ilə əlaqədar işin
təşkilinin daim diqqət mərkəzində
saxlanılması istiqamətində zəruri
tədbirlərin görülməsi tələb olunub.
Xüsusilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
şəhid olmuş və itkin düşmüş
şəxslərin ailə üzvlərinin, yaxın
qohumlarının, o cümlədən sağlamlığını itirmiş vətəndaşlarımızın
müraciətlərinə təxirəsalınmadan
baxılmaqla, onların dərhal qəbul
edilmələrinin təmin edilməsi,
bu kateqoriyadan olan şəxslərə
diqqət göstərilməsinin vacibliyi
vurğulanıb.
Baş Prokurorluğun əlaqədar
struktur qurumları və müvafiq tabe prokurorlar tərəfindən

daxili işlər orqanları ilə əlaqəli
şəkildə cari ilin birinci yarımilinin
nəticələrinə görə artımı müşahidə
olunan cinayətlərin profilaktikası
istiqamətində zəruri tədbirlərin
görülməsi, eyni zamanda,
cəzanın labüdlüyü prinsipinin
təmin edilməsi məqsədilə bağlı qalmış cinayətlərin açılması
və təqsirkar şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması üçün
müvafiq tədbirlərin görülməsinin
zəruriliyi diqqətə çatdırılıb.
Eyni zamanda, cari hesabat
dövründə də koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı
mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar
prokurorluq orqanları tərəfindən
yerli polis, digər hüquq-mühafizə,
icra orqanları və tibb müəssisələri
ilə əlaqəli surətdə həyata keçirilən
tədbirlərin davam etdirilməklə
əhalinin peyvəndlənməsinin
aparılması, eləcə də toy-nişan
şənliklərinin keçirilməsi zamanı
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələblərinə əməl
olunması, əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının qorunmasının hüquqi vasitələrlə təmini
sahələrində prokuror nəzarəti
tədbirlərinin gücləndirilməsinin
əhəmiyyəti qeyd edilib.
Müşavirədə intihar və intihara
cəhd hadisələrinin minimuma
endirilməsi və qarşısının alınması
istiqamətində zəruri tədbirlərin
görülməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılmaqla iyunun 23-də Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə dövlət
qurumların nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilmiş yüksək
səviyyəli konfransın yekunu üzrə
qurumlararası İşçi qrupun yaradılmasının bu sahədə nəticələr əldə
etməyə imkan verəcəyinə əminlik
ifadə olunub.
Bununla yanaşı, sintetik və
təbii mənşəli narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi, hazırlanması ilə bağlı
cinayətlər üzrə ibtidai araşdırma
və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
üzərində prokuror nəzarəti
gücləndirilməklə, cəza tədbirləri
ilə yanaşı, xüsusilə gənclər arasında istehlakının təbliğ edilməsi
hallarının qarşısının alınması
istiqamətində daxili işlər orqanları ilə birlikdə maarifləndirmə
işlərinin genişləndirilməsinin və
digər zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsinin vacibliyi qeyd
edilib.
Eyni zamanda, narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin
və prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi ilə bağlı müvafiq
normativ aktların, həmçinin
digər sahələr üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair
layihələrin hazırlanaraq aidiyyəti
üzrə təqdim edildiyi bildirilib.
Müşavirədə, həmçinin qaz
sızması və partlayışı, dəm qazı
ölümü və sağlamlığa zərər
vurulması hallarının qarşısının
alınması istiqamətində İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Qaz
təchizatı haqqında” Qanunda və
digər aidiyyəti normativ hüquqi
aktlarda dəyişikliklərin edilməsini
nəzərdə tutan layihələrin hazırlandığı bildirilib. Bu kimi
hadisələrin baş verməsinə səbəb
olan halların aradan qaldırılması
üçün məqsədyönlü tədbirlərin
görülməsinin önəmi diqqətə
çatdırılıb.
Əməliyyat müşavirəsində
prokurorluğun fəaliyyətində
səmərəliliyin artırılmasında mühüm rol oynayacaq “Elektron prokurorluq” informasiya sisteminin
tətbiqi istiqamətində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021ci il 7 may tarixli Fərmanından irəli
gələn vəzifələrin qısa müddətdə
icrasının əhəmiyyəti qeyd olunub.
Daha sonra Baş prokurorun
birinci müavini Elçin Məmmədov,
Baş prokurorun müavinləri
Elmar Camalov və Heydər
Məmmədovun hesabat dövründə
görülmüş işlərə və qarşıda duran
vəzifələrə dair çıxışları dinlənilib,
fikir mübadiləsi aparılıb.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun
vuran Baş prokuror Kamran
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata
keçirilən uğurlu dövlətçilik
siyasətini hərtərəfli dəstəkləyən
prokurorluq orqanlarının digər
hüquq-mühafizə orqanları ilə
əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi
sabitliyin və əmin-amanlığın
qorunması, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi,
insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi üçün bundan sonra da zəruri tədbirlər görəcəyinə
əminliyini ifadə edib.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 212 					
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları əməkdaşlarının həvəsləndirilməsi
üçün nəzərdə tutulan və həmin orqanların
tabeliyində yaradılan fondların vəsaitindən
istifadə haqqında hesabatın dərc edilməsi
ilə bağlı bəzi məsələlər barədə” 2011-ci il 29
sentyabr tarixli 156 nömrəli, “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrantların məbləği
və ayrılması şərtləri, o cümlədən vəsaitlərin
verilmə prosedurları, monitorinqin aparılması, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələblər”in
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 14 iyun
tarixli 258 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq
edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
440 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
haqqında
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 29 dekabr tarixli 239-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel tarixli
568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1235 nömrəli
Fərmanının 3-cü hissəsinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 29 sentyabr tarixli
156 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, №
9, maddə 864) ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarının
həvəsləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan və
həmin orqanların tabeliyində yaradılan fondların vəsaitindən istifadə haqqında hesabatın dərc edilməsi barədə Forma”nın cədvəl
hissəsinin 2.4-cü bəndinin “Hissə/bəndlərin
adı” sütununa “Fonduna” sözündən sonra
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş” sözləri
əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 14 iyun tarixli 258
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə
1233) ilə təsdiq edilmiş “Təhsildə inkişaf və
innovasiyalar üzrə qrantların məbləği və ayrılması şərtləri, o cümlədən vəsaitlərin verilmə
prosedurları, monitorinqin aparılması, hesabat
və qiymətləndirmə üzrə tələblər”ə 5 nömrəli
əlavə - “Xərclər Smetası”nın ikinci cədvəlinin
“002 001” sırasının “Xərclərin adı” sütununa
“Fonduna” sözündən sonra “Sosial sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş” sözləri əlavə edilsin.
3. “Azərbaycan Respublikasının vahid
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440

nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10,
maddə 2155; 2019, № 3, maddələr 528, 534,
544, 563, 566, 568, № 4, maddə 753, № 5,
maddələr 935, 945, 971, № 7, maddə 1325,
№ 8, maddə 1475, № 10, maddə 1677, № 11,
maddə 1878, № 12, maddələr 2091, 2095;
2020, № 3, maddə 344, № 4, maddə 479, №
5, maddə 643, № 6, maddə 784, № 8, maddə
1134, № 9, maddə 1222, № 10, maddə 1273,
№ 11, maddələr 1403, 1408, № 12 (V kitab),
maddələr 1589, 1597; 2021, № 2, maddə 203,
№ 3, maddələr 278, 288, 293, 300, 302, №
4, maddələr 395, 399, 404, 416, 417, 418;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 30 iyun tarixli 190 nömrəli Qərarı)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının büdcə
gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin 1.2.1-ci
yarımbəndinin birinci cümləsində “Fonduna
ödənilir.” sözləri “Fondunun hesablarına köçürülür.” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının büdcə
xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə”nin
“212100. “Məcburi dövlət sosial sığorta haqları” paraqrafında “Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna” sözləri “dövlət sosial müdafiə fonduna”
sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 213 					
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi
və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi
qaydalarının” təsdiq olunması haqqında”
1994-cü il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli
və “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə
ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti
itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və
ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə” 1998-ci il 15 sentyabr
tarixli 189 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 239-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sosial sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel
tarixli 568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli
1235 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1994-cü il 15 yanvar tarixli 10
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının

Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 3, maddə
191, № 6, maddə 388, № 8, maddə 534;
2002, № 3, maddə 148, № 4, maddə 199;
2003, № 6, maddə 342; 2006, № 5, maddə
474, № 9, maddələr 819, 830; 2008, № 2,
maddə 130; 2009, № 7, maddə 604; 2010,
№ 3, maddə 264; 2012, № 12, maddə 1356;
2016, № 4, maddə 824, № 7, maddə 1343, №
9, maddə 1585, № 11, maddə 1976; 2017, №
2, maddə 306, № 4, maddə 610, № 5, maddə
994; 2019, № 9, maddə 1552; 2020, № 10,
maddə 1295, № 11, maddə 1397; 2021, №
3, maddə 275, № 4, maddə 404) ilə təsdiq
edilmiş “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi
və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin
tətbiqi qaydaları”nın 5.1-ci bəndinin ikinci
cümləsində “Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “dövlət sosial müdafiə fondunun
büdcəsi” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 9, maddə
596; 2000, № 10, maddə 764; 2001, № 3,
maddə 214; 2003, № 6, maddə 342; 2005, №
7, maddə 661, № 9, maddələr 857, 858, №
12, maddə 1244; 2006, № 1, maddə 58, № 3,
maddə 291, № 4, maddə 370, № 9, maddələr
819, 821, № 10, maddələr 902, 903; 2007,

Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il
№ 2, maddələr 185, 188, № 5, maddə 544;
2008, № 2, maddələr 114, 129, 130, № 9,
maddə 853; 2009, № 10, maddə 857; 2010,
№ 3, maddələr 263, 264, № 8, maddə 763, №
12, maddə 1123; 2011, № 5, maddə 449, №
7, maddə 742; 2012, № 2, maddə 180, № 7,
maddə 773; 2014, № 4, maddə 459; 2016, №
7, maddə 1343, № 11, maddə 1973; 2017, №
4, maddə 610, № 5, maddə 995, № 9, maddə
1728, № 10, maddə 1913, № 12 (II kitab),
maddə 2548; 2018, № 6, maddə 1348, № 9,
maddə 1903, № 11, maddə 2458, № 12 (II
kitab), maddə 2736; 2019, № 4, maddə 781,
№ 7, maddə 1319; 2020, № 4, maddə 480,
№ 9, maddə 1232, № 10, maddə 1273; 2021,
№ 3, maddə 275) ilə təsdiq edilmiş “Məcburi
dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və
əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə
sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən
müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 116-cı hissənin ikinci abzasının
üçüncü cümləsində “Fonda” sözü “Fondun
hesablarına” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 118-ci hissədə “Fondun” sözü
“dövlət sosial müdafiə fondunun” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 214 					
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Artıq ödənilmiş vergilərin,
məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən
sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının qaytarılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il
23 fevral tarixli 48 nömrəli və “Əlillərin,
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların,
ikinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, Çernobıl AES-də
qəzanın nəticələrinin köçürmə zonasında ləğv edilməsinin iştirakçılarının,
eləcə də köçürülmə günü ana bətnində
olan uşaqlar da daxil edilməklə, uzaqlaşdırma və köçürmə zonalarından köçürülmüş uşaqların və ya 18 yaşınadək
yeniyetmələrin, habelə 1986-cı il aprelin
26-dan sonra doğulmuş və Çernobıl AESdə qəzanın nəticələrinin ləğv edilməsinin
iştirakçısı olmuş, yaxud Çernobıl qəzası
nəticəsində zərər çəkmiş və birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq ehtimalı
olmuş valideynlərin birindən olan uşaqların, valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, fövqəladə hallarda insanların xilas
edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində
iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşların
sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin
edilməsi Qaydalarının və Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin (müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ailələrindən başqa) sanatoriyalarda
və istirahət evlərində sanatoriya-kurort
müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalarla (yollayışlarla) təmin olunması Qaydasının təsdiq
edilməsi haqqında” 2002-ci il 12 avqust
tarixli 128 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 239-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sosial sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel
tarixli 568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli
1235 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 48

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 2, maddə
126; 2003, № 4, maddə 214, № 6, maddə
349; 2005, № 2, maddə 134; 2006, № 2,
maddə 184, № 3, maddə 308; 2010, № 10,
maddə 905; 2017, № 10, maddə 1888; 2019,
№ 7, maddə 1335; 2021, № 3, maddə 282)
ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin,
məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən
sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.2.2-ci yarımbənddə “sosial təminatı
və müdafiəni həyata keçirən Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun” sözləri “dövlət
sosial müdafiə fondunun büdcəsi” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.2. 5.5-ci bəndin ikinci cümləsində
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun” sözləri “Dövlət
sosial müdafiə fondunun” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. “Əlillərin, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların, ikinci Dünya müharibəsi
iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, Çernobıl
AES-də qəzanın nəticələrinin köçürmə
zonasında ləğv edilməsinin iştirakçılarının,
eləcə də köçürülmə günü ana bətnində olan
uşaqlar da daxil edilməklə, uzaqlaşdırma və
köçürmə zonalarından köçürülmüş uşaqların
və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə
1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş
və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin
ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud
Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş
və birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz
qalmaq ehtimalı olmuş valideynlərin
birindən olan uşaqların, valideynlərini
itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqların, fövqəladə hallarda insanların xilas edilməsində və tibbi yardım
göstərilməsində iştirak edərkən ziyan çəkmiş
vətəndaşların sanatoriya-kurort müalicəsi
ilə təmin edilməsi Qaydalarının və Hərbi
qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin
(müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ailələrindən başqa) sanatoriyalarda
və istirahət evlərində sanatoriya-kurort
müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalarla (yollayışlarla)
təmin olunması Qaydasının təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2002-ci il 12 avqust tarixli 128
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 8,
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maddə 539; 2003, № 6, maddə 342; 2006,
№ 10, maddə 903; 2007, № 2, maddə 199;
2008, № 2, maddə 130; 2010, № 10, maddə
903; 2012, № 12, maddə 1357; 2013, №
6, maddə 756; 2016, № 9, maddə 1585;
2017, № 4, maddə 610; 2020, № 4, maddə
497; 2021, № 3, maddə 274) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 3-cü hissədə “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun” sözləri “dövlət sosial müdafiə
fondunun” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“Əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların, ikinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, Çernobıl AES-də
qəzanın nəticələrinin köçürmə zonasında
ləğv edilməsinin iştirakçılarının, eləcə də
köçürülmə günü ana bətnində olan uşaqlar da daxil edilməklə, uzaqlaşdırma və
köçürmə zonalarından köçürülmüş uşaqların
və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə
1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş
və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin
ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş yaxud
Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş
və birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz
qalmaq ehtimalı olmuş valideynlərin birindən
olan uşaqların, valideynlərini itirmiş və
valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqların, fövqəladə hallarda insanların xilas
edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində
iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşların
sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin
edilməsi Qaydaları”nın 2-ci hissəsində
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti”
sözləri “dövlət sosial müdafiə fondunun
büdcəsində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsait” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Hərbi
qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin
(müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ailələrindən başqa) sanatoriyalarda
və istirahət evlərində sanatoriya-kurort
müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalarla (yollayışlarla)
təmin olunması Qaydası”nın 3-cü hissəsində
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun” sözləri
“dövlət sosial müdafiə fondunun” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 215 					
“Uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq bəyannamələrinin
reyestrinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019cu il 30 sentyabr tarixli 1669-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 26 noyabr tarixli
863 nömrəli Fərmanının 1.4.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək
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məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq bəyannamələrinin reyestrinin aparılması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 216 					
“Uyğunluq nişanının forması, uyğunluq nişanından istifadə və verilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
“Texniki tənzimləmə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30
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sentyabr tarixli 1669-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 26 noyabr tarixli 863
nömrəli Fərmanının 1.4.5-ci yarımbəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Uyğunluq nişanının forması, uyğunluq
nişanından istifadə və verilməsi Qaydaları”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

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

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 218 					
“İnzibati xəta haqqında protokol,
səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən
inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti
orqanların sifarişi əsasında hazırlanması,
saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 25 iyul tarixli 305 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
23 fevral tarixli 270-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası İnzibati
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Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il
29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli 795
nömrəli və “ASAN ödəniş” sistemi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci
il 11 fevral tarixli 463 nömrəli fərmanlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 aprel
tarixli 1312 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 25 iyul tarixli 305 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7, maddə 1502; 2020,

№ 3, maddə 337) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati
xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan
(vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad)
blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi
əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu
və təqdim edilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli
əlavə - “Protokol, qərar (qərardad) blanklarının spesifikasiyası”nın 2-ci hissəsinin birinci
cümləsində “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil
yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 219 					
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin
və onların qoşqularının müəyyən edilmiş
qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi
və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsinin
özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması
qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 1999cu il 15 mart tarixli 39 nömrəli, “Nəqliyyat
vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında
nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə” 1999-cu il 15 mart tarixli 40 nömrəli,
“Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması
kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük
vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli və “Nəqliyyat
vasitələrinə rəqəmlərin və hərflərin kombinasiyası üzrə dövlət qeydiyyat nişanlarının
verilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə”
2013-cü il 20 dekabr tarixli 345 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 23 fevral tarixli 269-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Yol hərəkəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1998-ci il 22 noyabr tarixli
24 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 aprel tarixli 1311 nömrəli
Fərmanının 3.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 39
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 3, maddə
195; 2001, № 10, maddə 663; 2003, № 6,
maddə 342; 2006, № 5, maddələr 463, 472,
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№ 9, maddə 822, № 10, maddə 902, № 11,
maddə 989; 2008, № 2, maddələr 116, 125,
№ 8, maddə 782; 2009, № 6, maddə 491;
2010, № 8, maddə 764; 2011, № 5, maddə
454; 2012, № 2, maddə 185, № 5, maddə 486;
2013, № 5, maddə 574, № 6, maddə 747, №
8, maddə 1001; 2014, № 5, maddə 551, № 8,
maddə 1020, № 12, maddə 1684; 2015, № 4,
maddələr 462, 468, № 8, maddə 971; 2016,
№ 2 (II kitab), maddə 385, № 4, maddə 815;
2017, № 4, maddə 620, № 6, maddə 1246, №
8, maddə 1628; 2018, № 5, maddə 1118, №
9, maddə 1917, № 10, maddələr 2166, 2175;
2020, № 10, maddələr 1276, 1281) ilə təsdiq
edilmiş “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin
və onların qoşqularının müəyyən edilmiş
qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi
və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamə”nin 1.3-cü bəndinin birinci
abzasında, 1.9-cu bəndində, 2.6-cı bəndinin
birinci abzasının birinci cümləsində və üçüncü
abzasında “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil
yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 3, maddə
196; 2001, № 10, maddə 663; 2003, № 6,
maddə 342; 2005, № 4, maddə 386; 2006,
№ 5, maddə 463, № 9, maddə 822; 2008,
№ 2, maddə 125, № 8, maddə 782; 2011,
№ 5, maddə 455; 2012, № 5, maddə 487,
№ 7, maddə 776, № 9, maddə 921; 2013,
№ 6, maddə 575, № 8, maddə 1021, № 11,
maddə 1462; 2015, № 4, maddələr 463, 467;
2016, № 2 (II kitab), maddə 386, № 4, maddə
810; 2017, № 4, maddələr 620, 646; 2018,
№ 5, maddə 1119, № 10, maddələr 2166,
2175, № 11, maddə 2442) ilə təsdiq edilmiş
“Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına
dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları
haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin 1.6-cı,
2.5-ci və 4.1-ci bəndlərində “və yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” sözləri “, yol
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və

avtomobil yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz
edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 3, maddə 197; 2003,
№ 6, maddə 342; 2006, № 9, maddə 822, №
11, maddə 989; 2008, № 2, maddələr 116, 125,
№ 9, maddə 853, № 10, maddə 928; 2009, №
6, maddə 491; 2010, № 8, maddə 764; 2011,
№ 6, maddə 566; 2012, № 1, maddə 36, № 5,
maddə 488, № 12, maddə 1352; 2013, № 5,
maddə 576, № 7, maddə 876, № 8, maddə 998,
№ 10, maddə 1211, № 11, maddə 1463; 2016,
№ 4, maddə 778, № 5, maddə 965; 2017, №
2, maddələr 276, 299, № 5, maddələr 978,
982; 2018, № 5, maddə 1120, № 11, maddə
2443, № 12 (II kitab), maddə 2737; 2019, №
1, maddə 154, № 3, maddə 569, № 12, maddə
2094; 2020, № 10, maddə 1291; 2021, №
4, maddə 411) ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük
vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların
qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin
1.7-ci, 3.9-4-cü və 3.15-2-ci bəndlərində “və
yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi”
sözləri “, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və avtomobil yollarından istifadə”
sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü il 20 dekabr tarixli 345
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 12, maddə
1635; 2018, № 5, maddə 1121) ilə təsdiq
edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə rəqəmlərin və
hərflərin kombinasiyası üzrə dövlət qeydiyyat
nişanlarının verilmə Qaydası”nın 2.2.3-cü və
2.2.3-1-ci yarımbəndlərində, 3.6-cı bəndinin
birinci cümləsində, 3.8-ci bəndinin üçüncü
cümləsində “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil
yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Fransa Milli Assambleyasının
nümayəndə heyəti Gəncədə Ermənistanın
müharibə cinayətləri ilə tanış olublar

hücumun həyata keçirilməsi
çoxlu sayda dinc insanın
qətlə yetirilməsi məqsədi
daşıyıb. Baxmayaraq ki, dinc
vətəndaşların məqsədyönlü
şəkildə hədəfə alınması
insanlığa qarşı cinayətdir,
Ermənistan beynəlxalq hüquqa

İyulun 23-də Fransa Milli Assambleyasının
nümayəndə heyəti Ermənistanın müharibə
cinayətləri ilə yaxından tanış olmaq üçün
Gəncədə səfərdə olublar. AZƏRTAC xəbər
verir ki, nümayəndə heyətini Fransa ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Soltan Məmmədov, Milli Məclisin
deputatları Pərvin Kərimzadə, Naqif Həmzəyev
və Müşfiq Cəfərov müşayiət ediblər.
Səfərin məqsədi
 ostluq Qrupunun üzvlərini
D
Azərbaycanın ikinci böyük
şəhəri Gəncənin ayrı-ayrı
məkanlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket hücumlarının səbəb olduğu cinayət
izləri ilə tanış etməkdir.
Qonaqlar ötən ilin oktyabrında Gəncədə erməni terroru
nəticəsində çoxlu insanın
öldüyü, yaralandığı və böyük
dağıntıların yarandığı əraziyə
gəliblər. Məlumat verilib ki,
işğalçı Ermənistanın silahlı
qüvvələri beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərini, 1949-cu
il Cenevrə konvensiyalarını və

onların Əlavə protokollarını,
habelə özlərinin israrlı xahişləri
əsasında Moskvada keçirilmiş
görüşün yekunu olaraq razılaşdırılmış humanitar atəşkəs
rejiminin tələblərini pozaraq
Azərbaycanın dinc əhalisini
qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutub.
Diqqətə çatdırılıb ki,
düşmənin Azərbaycanın ikinci
böyük şəhəri, yarım milyon
əhalisi olan və münaqişə
zonasından 100 kilometrdən
artıq məsafədə yerləşən
Gəncə şəhərinə raket hücumları nəticəsində aralarında

qadın və uşaqlar da olmaqla
26 mülki şəxs həlak olub, 142
nəfər isə yaralanıb. Şəhərdə
mülki infrastruktur obyektlərinə,
tarix-mədəniyyət abidələrinə,
o cümlədən nəqliyyat
vasitələrinə külli miqdarda
ziyan dəyib.
Qeyd olunub ki, əhalinin sıx
yaşadığı ərazilərə “Toçka-U”,
“Smerç”, “Skad” və digər
raketlərlə gecə saatlarında

məhəl qoymadan müharibə
cinayətlərini davam etdirib.
Fransa Milli Assambleyasının üzvləri Jerom Lamber,
Frederik Düma, Karol Büro-Bonnar, Jan Lük Reitzer,
Sandrin Morş həlak olan dinc
sakinlərin xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq erməni terroru
nəticəsində dağıdılmış yaşayış
binasının ətrafına gül dəstələri
düzüblər.
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ANAMA-nın təsis edilməsinin
23-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir
İyulun 23-də Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) təsis edilməsinin
23-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Vüqar
Süleymanov ANAMA-nın 1998-ci
il iyulun 18-də ulu öndər Heydər
Əliyevin Sərəncamı əsasında
yaradıldığını bildirib. Qeyd edilib ki,
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il
15 yanvar tarixli Fərmanı ilə Agentliyin əsasında publik hüquqi şəxs
statuslu Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyi yaradılıb. ANAMA ölkə daxilində həyata
keçirilən bütün minatəmizləmə işləri
ilə bağlı fəaliyyətləri planlaşdırmaq,
əlaqələndirmək, idarə və nəzarət
etməklə bərabər həm də səlahiyyətli
orqan qismində hökumətin bu sahə
üzrə əsas icraçı qurumudur. İyirmi üç il ərzində əraziləri mina və
partlamamış hərbi sursatlardan
təmizləyərək istifadəyə verən ANAMA çətin və şərəfli yol keçib. Agentlik

Azərbaycanda və xaricdə bir çox
layihələri uğurla həyata keçirib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Vətən
müharibəsində Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu düşməni
darmadağın edərək işğal altındakı ərazilərimizi azad etdi. Bu
qələbədən sonra ANAMA-nın qarşısında yeni çağırışlar və məqsədlər
müəyyənləşdirilib. Otuz il ərzində işğal altında olmuş ərazilərimizdə xeyli
sayda mina və hərbi sursat basdırılıb. Azad olunmuş ərazilərdə artıq
yenidənqurma işlərinin, infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsinə
başlanılıb. Bütün bu işlərdə ANAMAnın üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Çünki işlərin görüldüyü ərazilərdə
külli miqdarda mina basdırılıb. ANAMA yeni hədəflərə doğru irəliləyir.
Bu hədəflərə çatmaq üçün insan və

maddi-texniki potensialın artırılması
istiqamətində addımlar atılır.
Məlumat verilib ki, bu ilin yanvarından bu günədək 3072 hektar
ərazi minalardan və partlamamış
hərbi sursatdan təmizlənib. Bu

dövrdə piyada əleyhinə 3202, tank
əleyhinə 1522 mina və 7625 ədəd
partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Noyabrdan
bu günədək isə 3647 hektar ərazi
təmizlənib və istifadəyə verilib.
Həmçinin piyada əleyhinə 8791, tank
əleyhinə 4012 mina və 9633 ədəd
partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.
“Təəssüf ki, biz mina
hadisələrinin fəsadlarını tez-tez
görürük. Vaxtaşırı hadisələr baş
verir. Bu günədək mina hadisələri
nəticəsində 37 nəfər xəsarət alıb, 19
nəfər həlak olub. Bu, ancaq mülki
şəxslərə aid olan məlumatdır. Bundan başqa, hərbçilərimiz arasında da
itkilər olub”, - deyə Vüqar Süleymanov bildirib.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin di-

rektoru Əkbər Abbasov, Qarabağa
Dönüş Təşkilatının sədr müavini
Gülməmməd Məmmədov, ANAMA yanında İctimai Şuranın sədri
Umud Mirzəyev, sədr müavini Emil
Həsənov, katibi Hafiz Səfixanov
və digərləri çıxış edərək Agentliyin
yaradılmasının 23-cü ildönümü
münasibətilə təbriklərini çatdırıb, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
minalardan təmizlənməsi, təhlükəsiz
vəziyyətə gətirilməsi işində Agentliyin əməkdaşlarına
uğurlar arzulayıb,
minaaxtaranlarımızın
bu işin öhdəsindən
uğurla gəldiklərini
bildiriblər. ANAMAnın qarşıda duran
vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gələcəyinə
inandıqlarını vurğulayan natiqlər əhalinin
maarifləndirilməsi
məsələlərinin bundan sonra daha da
sürətləndiriləcəyini qeyd
ediblər.
Sonra qurumun ötən
illər ərzində qazandığı
təcrübə və nailiyyətlər,
eləcə də dövlət
prioritetlərinə əsasən
icra edilən minatəmizləmə fəaliyyəti
barədə məlumat və videoçarx təqdim
olunub.
Tədbir çərçivəsində “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi
haqqında” Prezident İlham Əliyevin
Sərəncamının icrasının təmin olunması, “Böyük qayıdış” istiqaməti üzrə
Qarabağa qayıdan ilk sakinlərimizin
mina və partlayıcı qurğuların
təhlükəsinə dair maarifləndirilməsi,
təhlükəli ərazilərdə əsas davranış
qaydaları ilə bağlı təlimlərə cəlb
olunması yönümündə fikir mübadiləsi
aparılıb.
Qeyd edilib ki, həmin sakinlərin
doğma yurdlarına qayıdışı Zəngilan
rayonunda reallaşdırılan “ağıllı
kənd” layihəsi çərçivəsində həyata
keçiriləcək.

Azərbaycan ərazisində terror-təxribat cinayətləri
törədən erməni silahlılarının növbəti məhkəməsi
Ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanatla atəşkəsin elan
edilməsindən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gizli yollarla
qanunsuz keçib Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb
hissəsində meşəlik ərazidə mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və mülki
şəxslərə qarşı terror-təxribat və digər cinayət əməlləri törədən erməni
silahlı dəstələrinin üzvləri ilə bağlı cinayət işi üzrə iyulun 23-də Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hakim Azad
Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə
bu cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərə
– Karapetyan Rafik Robertoviç, Qolayan
Qurgen Hovannesoviç, Tadevosyan Hrayr
Seryojeviç, Maloyan Vaqarşak Merojanoviç, Yerğiazaryan Sasun Seyranoviç,
Vardanyan Arsen Araikoviç, Bahrekyan
Vahagen Edikoçiv, Soğomanyan Setrak
Samveloviç, Dilanyan Arman Vazgenoviç,
Martoyan Manuk Xovanesoviç, Anbardanyan Vels Karapetoviç, Mikaelyan Andranik
Vazgenoviç, Qriqoryan Feliks Arşakoviçə
hökm oxunub. İctimaiyyətə açıq və şəffaf
şəkildə keçirilən məhkəmə iclasında media
nümayəndələri iştirak ediblər.
Məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısına söz verilib. Prokuror təqsirləndirilən
şəxslərin hər birinin yeddi il azadlıqdan
məhrum olunmasını tələb edib.
Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərə
son söz verilib. Təqsirləndirilən şəxslər
əməllərindən peşman olduqlarını bildiriblər.
Hökmə əsasən, təqsirləndirilən
şəxslərin hər biri altı il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar cəzalarını
ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində
çəkəcək və cəzaları bitdikdən sonra
Azərbaycan Respublikası hüdudlarından
kənarlaşdırılacaqlar.

Sənaye müəssisələri və bu sahədə
fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar
tərəfindən 2021-ci ilin yanvar-iyun
aylarında 23,1 milyard manatlıq sənaye
məhsulu istehsal edilib.
Bu ilin yanvar-may aylarında
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və
fiziki şəxsləri dünyanın 169 ölkəsindəki
tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları
həyata keçiriblər, 100 ölkəyə məhsul
ixrac olunub, 156 ölkədən idxal edilib.
İlin ilk yarısında iqtisadiyyat 2 faiz
artıb. Qeyri-neft sektoru 5 faizdən
çox yüksəlib, qeyri-neft sənayesi 16,6
faiz artıb. Kənd təsərrüfatı 5,6 faiz
yüksəlib. İnflyasiya məqbul hesab edilən
səviyyədə – 4,3 faiz olub.
Respublikada altı ay ərzində valyuta
ehtiyatları 1 milyard dollar həcmində

Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 10da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
arasında imzalanmış üçtərəfli Bəyanatla
atəşkəsin elan olunmasından sonra
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin
şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə
mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və
mülki şəxslərə qarşı terror-təxribat və digər
cinayət əməlləri törədən erməni silahlı
dəstələrinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
(DTX) tərəfindən 2020-ci il dekabrın 13-də
keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində
tərk-silah edilmiş üzvləri barəsində cinayət
işinin istintaqı DTX-nin İstintaq Baş
İdarəsində aparılıb.
İstintaqla müəyyənləşdirilib ki,
cinayətkar silahlı birləşmələrin üzvləri
2020-ci il noyabrın 26-27-də Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında
keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində
meşəlik və digər ərazilərində döyüş
mövqeləri tutaraq dekabrın 13-dək olan
müddətdə ölkə ərazisində yerləşən
müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə ayrıayrı şəxslərə silahlı basqınlar etdikləri,
ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali

arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan
Respublikasının dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək
məqsədilə insanların həlak olması, onların
sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli
əmlak ziyanının vurulması və başqa
ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi
təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və
digər terror əməlləri törədiblər.
Bu faktlarla bağlı qanunsuz silahlı
birləşmənin üzvləri Mikaelyan Andranik
Vazgenoviç, Soğomonyan Setrak Samveloviç, Karapetyan Rafik Robertoviç və
digərləri də daxil olmaqla, ümumilikdə
daha 13 təqsirləndirilən şəxs Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214.2.1ci, 214.2.3-cü (terrorçuluq, qabaqcadan
əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə
və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat)
tərəfindən odlu silahdan və silah qismində
istifadə olunan predmetlərdən istifadə
etməklə törədildikdə), 228.3-cü (mütəşəkkil
dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah,
onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə
etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma
və gəzdirmə), 279.2-ci (qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin
və ya qrupların tərkibində müəssisələrə,
idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı
şəxslərə basqın etmə) və 318.2-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya
mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə) maddələri ilə ittiham
olunublar.

Azərbaycanla Rusiya arasında
iqtisadiyyat sahəsində
əlaqələr müzakirə olunub

A

zərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev
iyulun 23-də Rusiya Federasiyasının iqtisadi inkişaf nazirinin müavini
Dmitri Volvaçın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə iki ölkə
arasında iqtisadi-ticari, investisiya, nəqliyyatlogistika, tranzit və bir çox digər sahələrdə
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində
görülən işlərdən məmnunluq ifadə olunub.
İkitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafında iş
adamlarının rolu vurğulanaraq onlar arasında
daha sıx əməkdaşlığın təşviq edilməsinin
vacibliyi qeyd edilib. İyulun 23-də Rusiyanın
Azərbaycanda işgüzar missiyasının
fəaliyyətə başlamasının bu baxımdan önəmi
vurğulanıb.
Eyni zamanda, Azərbaycanda istehsal
edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiyaya ixracının genişləndirilməsi perspektivləri
geniş müzakirə edilib. Tərəflər, həmçinin
ölkələrimiz arasında dəmir yolu ilə malların

fasiləsiz qarşılıqlı tədarükü üçün logistik
dəhlizin yaradılması məsələsinə dair fikir
mübadiləsi aparıblar.
"Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizi iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin
inkişafı baxımından prioritet olaraq dəyərləndirilib. Tərəflər nəqliyyat
xidmətlərinin və nəzarət prosedurlarının
təkmilləşdirilməsinin dəhliz üzrə nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətinin və yük axınının
artırılmasına, eləcə də yüklərin çatdırılma
müddətinin azaldılmasına xidmət edəcəyinə
əminliklərini bildiriblər.
Görüşdə, həmçinin nəqliyyat, logistika,
tikinti, maşınqayırma, İKT, metallurgiya və
dağ-mədən sahələrində fəaliyyət göstərən
10-a yaxın Rusiya şirkəti tərəfindən
təqdimatlar edilib.

Regional layihələrin
icrasına mühüm önəm verilir

P

rezident İlham Əliyevin bölgələrə
vaxtaşırı səfərləri çərçivəsində
müxtəlif təyinatlı infrastruktur
obyektlərinin, yeni müəssisələrin açılış
və təməlqoyma mərasimlərində iştirakı,
müəssisələrin fəaliyyəti ilə yaxından
tanış olması, eləcə də ictimaiyyətlə
keçirilən görüşlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli məqsədilə müəyyən
vəsaitin ayrılması barədə imzaladığı
çoxsaylı sərəncam regionların inkişafını sürətləndirir. Prezident İlham Əliyevin iyulun 22-də ölkəmizin qərb
bölgəsinə səfəri çərçivəsində Daşkəsən, Goranboy rayonlarında və
Naftalan şəhərində olması bunun bariz ifadəsidir.
Regional proqramda yol infrastrukturunun yenidən qurulması, yeni yolların,
tunel və körpülərin tikintisi mühüm yer tutur. Dövlət başçısının imzaladığı çoxsaylı
sərəncama əsasən Prezidentin Ehtiyat
Fondundan yolların, körpülərin tikintisi
üçün böyük həcmdə vəsait ayrılması,
müxtəlif qəsəbə və kəndləri birləşdirən
yollarda yenidənqurma işlərinin aparılması bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, burada bir məqamı
xüsusilə vurğulamaq istərdim. Belə ki,
dövlətimizin başçısının müvafiq tapşırıqları əsasında respublikamızda kənd
yollarının inşası və yenidən qurulması geniş vüsət alıb. Bütün bölgələrdə
kənd yollarının tikintisi ilbəil daha da
genişləndirilir. Bu, həm sosial, həm də iq-

tisadi layihələrdir. Həmin layihələrin icrası
nəticəsində on minlərlə yeni iş yeri açılır.
Təzə kənd yolları yerlərdə aqrar bölmənin
əsaslı şəkildə inkişafına təkan verir, kənd
təsərrüfatı məhsullarının bazarlara rahat
və operativ şəkildə çatdırılmasına əlverişli
şərait yaradır. Kənd yollarının inşasının
genişləndirilməsi məqsədilə büdcə vəsaiti
ilə yanaşı, Prezidentin Ehtiyat Fondundan
da əlavə vəsait ayrılır.
İnfrastruktur layihələrinin icrasının
davam etdirilməsi regional proqramın
əsas məqsədlərindən biridir. Elektrik, qaz
təchizatı, yolların çəkilməsi regionlardakı vəziyyəti ciddi surətdə dəyişib. Artıq
kəndlərdə mövcud olan köhnə yolların
böyük hissəsi təmir olunub və yüksək
səviyyəyə qaldırılıb. Bu da həm əhalinin

Ölkə iqtisadiyyatında bu ilin ilk yarısında

mühüm uğurlar əldə edilib
Son 18 ildə ölkəmizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar, strateji
əhəmiyyətə malik layihələrin reallaşdırılması respublikada iqtisadiyyatın daha
da şaxələnməsi, özəl investisiyaların yüksək səviyyədə təşviqi üçün əlverişli zəmin
yaradıb. Bütün bunlar, eyni zamanda, yüksək dayanıqlı iqtisadi artımın təmin
edilməsinə, valyuta ehtiyatlarının artmasına müsbət təsir göstərib. Bu, cari ilin
ilk yarısı üzrə statistik göstəricilərdə də öz ifadəsini tapıb. Belə ki, bu ilin 6 ayında
ölkədə 39 915,0 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 faiz
çox ümumi daxili məhsul istehsal edilib. İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə
dəyər 4,7 faiz azalsa da, qeyri- neft-qaz sektorunda 5,1 faiz artıb. Əhalinin hər
nəfərinə düşən ÜDM 3 987,6 manata bərabər olub.
 rtıb. İxrac 15 faiz, qeyri-neft ixracı isə 27
a
faizdən çox artıb, xarici ticarətdə müsbət
saldo 3,4 milyard dollar təşkil edib.
Göründüyü kimi, ölkəmiz COVID-19
pandemiyası və aşağı neft qiymətlərinin
təsirinə məruz qalsa da, Ermənistanın
hərbi təxribatlarına cavab olaraq Vətən
müharibəsini yaşasa da, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhranla üzləşməyib. Əksinə,
dinamik inkişafını, dayanıqlılığını qoruyub saxlaya bilib. Buna, ilk növbədə,
aparılan düzgün siyasətin, eyni zamanda, son 18 il ərzində yaradılan iqtisadi
təməlin mövcudluğu nəticəsində nail
olunub.

Dövlətimizin başçısının bu gün qarşıya qoyduğu əsas iqtisadi vəzifə özəl
sektorun inkişafı, biznes mühitinin daha
da yaxşılaşması, idarəetmə və şəffaflıq
sahəsində islahatların davam etdirilməsi,
həmçinin maliyyəyə çıxışın yaxşılaşması hesabına iqtisadi şaxələnmənin
dərinləşməsi və iqtisadiyyatın şoklara
dayanıqlılığının yüksəldilməsidir.
Qeyri-neft sektorunda iqtisadi
aktivliyin yüksəlməsi bu ilin yanvar
ayından sonra sərt karantin tədbirlərinin
tətbiq edilməməsi və yumşalmalara
gedilməsi ilə bağlıdır. Məhdudiyyətlərin
azaldılması iqtisadi aktivliyə müsbət
təsir göstərməklə yanaşı, həmçinin
məşğulluğun təmini baxımdan da
vacibdir. Bu kontekstdən vaksinasiya səviyyəsi yüksələrsə, yoluxma

sayı optimallaşarsa, real sektorda
məhdudiyyətlərin tətbiqinə yenidən
ehtiyac yaranmaz və bu da iqtisadiyyatdakı artım tempinin növbəti aylarda da
qorunub saxlanmasına imkan verər.
Azərbaycan bu gün 2021-2030-cu
illəri əhatə edən keyfiyyətcə yeni bir
strateji mərhələyə daxil olub. Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən iqtisadi strategiya və dərin
islahatlar ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin
daha da artacağına, müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah
cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin
yaradıb.
Onu da xatırladaq ki, Vətən
müharibəsindəki parlaq qələbə
nəticəsində işğaldan azad edilmiş
ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına

rifahının yaxşılaşmasına, həm də iqtisadiyyatın inkişafına çox müsbət təsir
göstərib.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
əhalini narahat edən bir sıra çətinliklər var
ki, ölkə rəhbəri həmin problemlərin həllinə
həssaslıqla yanaşır. Məsələn, içməli su
və meliorasiya sahəsində görülməli işlər
çoxdur. Kollektor-drenaj sistemlərinin
təmizlənməsinə, subartezian quyularının
qazılmasına, yeni içməli su xətlərinin
çəkilməsinə ciddi ehtiyac duyulur və
hazırda bu istiqamətdə mühüm layihələr
reallaşdırılır.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda investisiyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən
də regionların inkişafına yönəldilməsi,
əlverişli sahibkarlıq və biznes mühitinin
formalaşdırılması, işsizlik probleminin
həlli, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələləri Prezident İlham
Əliyevin yeritdiyi iqtisadi siyasətin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi diqqət çəkir.
Dövlət başçımız hökumətin həyata
keçirdiyi tədbirlərin icra prosesini daim
nəzarətdə saxlayır, habelə ölkənin strateji
resurslarını qlobal layihələrin reallaşdırılması istiqamətində səfərbər edir. Bu
baxımdan son illərdə regional inkişaf və
qeyri-neft sektorunun tərəqqisi ilə bağlı
reallaşdırılan tədbirləri xüsusi vurğulamaq
olar.

Vəkil HÜSEYNOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) professoru

reinteqrasiyasından, yeni beynəlxalq
və regional nəqliyyat-logistika
dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük
təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə regionda
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması,
eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin
inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region
iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının
müəyyən edilməsində rolunu daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Yeri gəlmişkən, sonda respublikamızın bu il və sonrakı dövrdə inkişaf
proqnozunu xatırlatmaq istərdik. Belə
ki, Dünya Bankının yeni proqnozuna
əsasən, son dörd ildə ilk dəfə olaraq
2021-ci ildə Azərbaycanın xaricdən cəlb
etdiyi birbaşa investisiyaların həcmi,
ölkənin xaricə birbaşa investisiya qoyuluşunu üstələyəcək.
Bu barədə Dünya Bankının region
üzrə dərc olunmuş yeni hesabatında
məlumat verilib. Hesabatda bildirilib
2021-ci ildə Azərbaycanın xalis birbaşa
investisiya balansı profisitli olacaq (yəni
xaricdən cəlb etdiyi birbaşa investisiyalar göndərdiyi birbaşa investisiyaları
üstələyəcək) və ÜDM-in 1,3 faizini təşkil
edəcək. Gələn il bu göstəricinin ÜDM-in
1,2 faizinə, 2023-cü ildə isə 1,1 faizinə
bərabər olacağı proqnozlaşdırılır.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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qərar qəbul edilib. Onun
sözlərinə görə, bu məsələni
o, Türkiyə Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə
geniş müzakirə edib. Kansler
vurğulayıb ki, qaçqınlara yardım ayrılması humanist addımdır və bu problemi bəzilərinin
cəhd etdiyi kimi, siyasi alver

lmaniya Kansleri Angela Merkel Berlindəki
“Mətbuat evi”ndə hər il təşkil olunan
ənənəvi mətbuat konfransında bildirib ki,
ölkəsi Türkiyə ilə sıx əlaqələrini daha da inkişaf
etdirməkdə maraqlıdır. Xəbəri “Anadolu” agentliyi
yayıb.

ABŞ
Marsdan torpaq nümunələri toplanacaq
ABŞ alimləri
qarşıdakı həftələrdə
Mars planetinin
səthindən torpaq nümunələri
götürməyi planlaşdırırlar. Bildilir ki,
torpaq nümunələri
ABŞ-ın Aeronavtika
və Kosmik Fəzanın Tədqiqatı üzrə Milli İdarəsi (NASA)
“Perseverance” aparatı vasitəsilə toplayacaq. Bu barədə
NASA-nın əməkdaşı, həmin elmi layihənin rəhbəri Cennifer Trosper jurnalistlər üçün təşkil edilən brifinqdə bildirib.
Məlumatı CBS “News” yayıb.

WMO-nun açıqlaması
BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya
Təşkilatının (WMO)
açıqlamasına görə,
təbii fəlakətlər son
50 ildə dünyada bir
milyon 227 mindən
çox insanın həyatına
son qoyub. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, 650 min insan
quraqlığın, 577 min insan isə qasırğanın qurbanı olub.
Fəlakətlərin iqtisadi ziyanına gəldikdə isə WMO-nun
məlumatına görə, quraqlıq, qasırğalar və daşqınlar son 50
ildə ümumilikdə, 636 milyard dollar zərərə səbəb olub.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Yaponiya
Üç zavodun işi dayandırılıb

suriyalı qaçqınlara böyük qayğı
göstərir. A.Merkel çıxışının
sonunda deyib: “Bu ölkədə
qaçqınlarla bağlı bir çox gözəl
təşəbbüslər həyata keçirilib.
Biz Türkiyəyə dəstək veririk.
Əlbəttə, bu, dəryada bir damladır. Mən bu razılaşmanın daha
da genişlənməsini arzulayıram.

Merkel: Almaniya Türkiyə ilə
əlaqələrini inkişaf etdirəcək
Kansler sonra qeyd edib
ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi ilə bağlı
onun siyasi mövqeyi bəllidir
(Almaniya lideri qardaş ölkənin
bu quruma daimi üzvlüyünə
qarşı çıxır – müəllif), bununla
bərabər, o, şəxsən hazırda
rəsmi Ankara ilə hərtərəfli sıx
əlaqələr qurmaq üçün əlindən
gələni edir.
Almaniya hökumətinin
başçısı bildirib ki, Aİ ilə

Türkiyə arasında miqrantlar
problemi ilə bağlı əldə olunmuş
razılaşmanın qüvvədə qalması
vacibdir. Bundan başqa,
Almaniya hökuməti Türkiyənin
Gömrük İttifaqı ilə sazişinin
yenilənməsi tərəfdarı kimi çıxış
edir.
A.Merkel xatırladıb ki, Aİnin son sammitində Türkiyədə
məskunlaşan suriyalı qaçqınların problemlərinin həlli üçün 3
milyard avro ayrılması barədə

Koronavirusdan daha 153 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb
Azərbaycan Respublikasında yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasından daha 153 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 371 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən
analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 339 min 645 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 331 min 782 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 5002 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2861
nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 954 min 16 test aparılıb. Dünənki test
sayı isə 10 min 448-dir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu
nəqliyyat vasitələrinin cari təmirinin satın
alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər
imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 6 avqust 2021-ci il saat
12.00-dan gec olmamaq şərtilə Fonda təqdim etməlidirlər.
Təkliflər 6 avqust 2021-ci il saat 15.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunda açılacaqdır.

vasitəsinə çevirmək düzgün
olmaz.
Almaniya Kansleri ”Mətbuat
evi”ndəki çıxışında etiraf edib
ki, Türkiyə hökuməti və xalqı

Çin
ÜST-ün təklifi rədd edildi
Rəsmi Pekin
 mumdünya
Ü
Səhiyyə
Təşkilatının
(ÜST) ikinci dəfə
COVID-19 virusunun mənşəyinin
araşdırılması
təklifini rədd edib.
Bildirilir ki, Çin səhiyyə nazirinin köməkçisi virusun Çin laboratoriyasında yaradılması fikrini cəfəngiyyat adlandırıb.
Qeyd olunur ki, ÜST iyulun 16-da koronavirusun mənşəyini
araşdırmaq məqsədilə Çin laboratoriyasına ikinci dəfə giriş
icazəsi istəmişdi.
Xəbəri BBC verib.

Fransa

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti
artmağa başlayıb
 Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artmağa başlayıb. Londonun “İCE” Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
1,38 faiz artaraq bir bareli 73,80 dollar olub.
Nyu-York
Əmtəə Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan
ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 1,02
faiz artaraq bir bareli
72,60, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 1,41
faiz artaraq bir bareli
74,75 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ dövlətlərinin hasilatı artırmaq barədə razılaşmasından sonra dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiyməti ucuzlaşmağa başlamışdı. Lakin bu gündən
neftin qiyməti yenidən artmağa başlayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Mercedes-Benz Vito” və “Mercedes-Benz Sprinter” və digər markalı
avtomaşınlar üçün mühərrik və transmissiya yağlarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınaımalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına Asan Login vasitəsilə
(elektron imza və ya asan imza) daxil ola və
tender haqqında ətraflı məlumatı (əsas şərtlər
toplusunu) əldə edə bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün vergi
və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasıtəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin
Səbayıl filialı
Kod – 805056
VÖEN – 9900001881
m/h – AZ03NABZ
01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X
H/h – AZ25IBAZ38060029446270517209
Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN – 1700293201
Tenderdə iştirak etmək istəyən bütün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər:
–iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq

edən bank sənədi;
–tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
–tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir:
–malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
–malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
–malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
edilən sənədlərdə və formalarda təqdim
olunmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış (elandan sonrakı
tarix);
- malgöndərənin fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;

- maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
(elandan sonrakı tarix olmalıdır;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə arayış (elandan sonrakı
tarix olmalıdır.);
- malgöndərənin nizamnaməsinin surəti.
(notariusda təsdiq edilməli);
- qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (notariusda
təsdiq edilməli);
-rekvizitləri (bank tərəfindən təsdiq
olunmalıdır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar
ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda göstərilən
sənədləri 16 avqust 2021-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi ilə bank təminatını isə 24 avqust
2021-ci il saat 11.00-dək portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 25 avqust 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

ÂÂ İyulun 24-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimalqərb küləyi əsəcək. Gecə 22-25°, gündüz
29-32°, Bakıda gecə 23-25°, gündüz 30-32°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı
752 mm civə sütunundan 758 mm civə
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə
60-70, gündüz 40-45 faiz olacaq.Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu
şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26°
isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan,
Sahil, Şıx) 26-27° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Gecə 20-25°, gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Qubadlı, Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 12-17°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gün ərzində
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 20-24°, gündüz 29-34° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı

yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 18-23°,
gündüz 27-32°, dağlarda gecə 10-15°, gündüz
20-25° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar,Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, gündüz tədricən kisiləcəyi gözlənilir.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 21-26°, gündüz 31-36° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 22-25°, gündüz 28-33°,
dağlarda gecə 18-20°, gündüz 21-26° isti
olacaq.

Veynaldum PSJ-yə keçib
Parisin PSJ
futbol klubu
yeni transferini
ictimaiyyətə açıqlayıb. Bildirilir ki, Paris
təmsilçisi niderlandlı
yarımmüdafiəçi
Corcinyo Veynaldumla 3 illik
müqavilə imzalayıb.
Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, mövsümün sonunda “Liverpul”la
müqaviləsi bitən 30 yaşlı futbolçu PSJ-yə azad agent kimi
keçib.
Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.
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Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”
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“Sinxua” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Çinin Henan vilayətində son bir həftə
ərzində yağan mövsümi yağışların törətdiyi
fəsadlar səbəbindən ölənlərin sayı 51 nəfərə
yüksəlib.

Yalnız bu halda bu insanlara
daha çox kömək etmək olar”.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Publik Hüquqi Şəxsi
Yaponiyanın “Toyota” avtomobil şirkətinin Taylanddakı üç zavodunun işi müvəqqəti dayandırılıb. Buna səbəb
ehtiyat hissələrinin çatışmazlığıdır. Bildirilir ki, zavodlar
29 iyul tarixinə qədər bağlı qalacaq. Ehtiyat hissələrinin
çatışmazlığı ölkədə koronavirusun yayılması ilə bağlı bu
sahənin istehsalat müəssisələrinin bağlanmasından yaranıb. Xatırladaq ki, Taylanddakı “Toyota” zavodu ildə 760
min avtomobil istehsal edir.
Məlumatı “Autoua.net” yayıb.

Çində təbii fəlakət
qurbanlarının sayı artır

Tender komissiyası

“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

Mənbə vilayətin təbii fəlakətlərlə mübarizə
komissiyasına istinadla xəbər verir ki, sel və daşqın 3
milyondan çox sakinin həyatına mənfi təsir göstərib. Təbii
fəlakət zonasından 400 minə yaxın sakin təxliyə edilib.
İnfrastruktura, fərdi mənzillərə, kommersiya obyektlərinə,
avtomobillərə xeyli ziyan dəyib. On minlərlə hektar əkin
sahəsi məhv olub. İqtisadiyyata dəyən maddi zərər 65,5
milyard yuan (təxminən 10,12 milyard ABŞ dolları) dəyərində
qiymətləndirilir.
Qeyd edilir ki, iyulun 16-dan bəri yağan şiddətli
yağışlar Henan vilayətində son 60 ilin ən böyük təbii
fəlakətini yaradıb. Mövsümi yağışlar vilayətin paytaxtı
Cencou şəhərinin küçələrində böyük axınlara səbəb
olub. Yağıntının miqdarı illik normaya yaxınlaşıb. Çinin
nəqliyyat qovşaqlarından olan Cencouda ictimai nəqliyyatın,
habelə şəhərlərarası təyyarə və qatarların hərəkəti iflic
olub. Magistral yollar bağlanıb. Təbii fəlakətlə mübarizə
tədbirlərinə 40 minə yaxın canlı qüvvə, eləcə də hərbçilər
cəlb olunub.
Səlahiyyətli qurumlar yağışların səngiməsini nəzərə
alaraq, fövqəladə hazırlıq səviyyəsini 3-cü pilləyə endirib.
Artıq müxtəlif istiqamətlər üzrə nəqliyyatın hərəkətinin
bərpası istiqamətində işlər yekunlaşıb. Cencou şəhərində
ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti qismən bərpa olunusa da, metro
bağlıdır. Səhiyyə qurumları dezinteriya və hepatit kimi su
vasitəsilə ötürülən xəstəliklərlə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq
edib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

“İsmayıllı Quşçuluq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
2020-ci il dekabrın 31-nə balans hesabatı
manatla
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Debitor borclar
Keçmiş illərin zərəri
Cəmi qısamüddətli aktivlər
Mallar və ehtiyatlar
Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan quşlar
Əsas vəsaitlər (qalıq dəyəri ilə)
Quraşdırılmamış avadanlıq
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR
Öhdəliklər
Uzunmüddətli bank kreditləri
Uzun-qısa müddətli öhdəliklər
Təsisçilərlə hesablaşmalar
Vergilər
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Cəmi kapital
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

2020-ci il
4864
26319
385531
416714
87014
1458183
16739
1561936
1978650

Malların təqdim edilməsindən gəlir
Cəmi əməliyyat xərcləri
Mənfəət

554370
553521
849

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

380245
19100
310327
11776
721448
1257202
1257202
1978650

İdarə heyəti
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi
tərəfindən Alışov Ceyhun Balabəy oğluna verilmiş
xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı Aqil Abbasa və
İradə Tuncaya əzizləri
GÜLXANIM FƏTƏLIQIZININ

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum evinin kollektivi
qocaman tibb işçisi Rəhilə Ərəbxanovaya atası
BECAN KƏRİMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4086

SİFARİŞ

1305

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

