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Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
Azərbaycan xəyalları
bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək
Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası
Baş nazirinin müavinini qəbul edib

reallığa çevirir

N
A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
noyabrın 24-də Rusiya
Federasiyası Baş nazirinin müavini
Aleksey Overçuku qəbul edib.

Söhbət zamanı ikitərəfli
münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi
sahədə əməkdaşlığın inkişafından
məmnunluq ifadə edildi, bu il
ticarət dövriyyəsinin 7 faiz artdığı

qeyd olundu. Rusiya şirkətlərinin
Azərbaycana böyük maraq göstərdiyi
bildirilərək, Prezident İlham Əliyevin
bu işdə dəstəyinin önəmi vurğulandı.
Bildirildi ki, görüş keçirildiyi vaxtda
eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya
işgüzar dairələri arasında da
danışıqlar davam edir.
Görüşdə Rusiya şirkətlərinin
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində fəaliyyəti, ticarət

dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı
sərmayə qoyuluşu məsələləri geniş
müzakirə olundu. Əminlik ifadə edildi
ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
müxtəlif sahələrdə bundan sonra da
uğurla inkişaf edəcək.
Söhbət zamanı RusiyaAzərbaycan-Ermənistan Baş
nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi ilə
üçtərəfli komissiyanın fəaliyyəti və
eləcə də gələcək planlar haqqında

fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev bu sahədə
göstərdiyi səylərə görə Aleksey
Overçuka təşəkkürünü bildirdi.
Görüşdə o da qeyd olundu ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında
nəqliyyat kommunikasiyalarının
tezliklə açılması bölgədə sabitliyə
və iqtisadi inkişafa öz töhfəsini
verəcəkdir.

AZƏRTAC

əqliyyat sistemi ölkə iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri
amillərdən biri və dayanıqlı inkişafın ən mühüm infrastruktur bazasıdır.
Müasir şəraitdə ölkələrin iqtisadiyyatı bir-birinə bağlı olduğundan nəqliy
yat və kommunikasiya sistemlərinin tərəqqisi inkişaf etməkdə olan ölkələrin bu
qlobal şəbəkəyə inteqrasiyası üçün ilkin şərtdir. Nəqliyyat infrastrukturunun
inkişafına nail olmadan qarşılıqlı ticarətin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artması
və nəticədə iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi mümkün deyil. Nəqliyyat
sistemlərində, xüsusilə, bir neçə ölkəni əhatə edən nəqliyyat dəhlizlərinin rolunu
və yerini müəyyənləşdirmək və nəzəri yanaşmaları hazırlamaq üçün bir neçə
aspekti nəzərə almaq lazımdır.
Birincisi, nəqliyyat dəhlizləri nəqliyyat infrastrukturunun və ümumilikdə kommunikasiyaların çoxşaxəli inkişafı hesabına intermodal
texnologiyaların, habelə müxtəlif birləşdirici
nəqliyyat növlərinin, optimal şəkildə yerləşən
çoxfunksiyalı nəqliyyat terminallarının və
yükdaşıma imkanlarının istifadəsini təmin

edən əsas istiqamətlərdir. İkincisi, nəqliyyat
dəhlizinin fəaliyyətində müəyyən hüquqi
şəraitin mərhələli formalaşdırılmasına,
beynəlxalq hüquqi aktların hazırlanmasına və
qəbuluna xüsusi diqqət yetirilməlidir.

(ardı 4-cü səhifədə)

Baş Qərargah rəisləri beynəlxalq Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
ABŞ səfiri: Azərbaycanla bağlı
təhlükəsizliyi müzakirə ediblər Forumunun təntənəli açılış mərasimi olub müsbət təəssüratlarımdan biri də bu ölkənin
müxtəlif mədəniyyətlərə göstərdiyi hörmətdir

A

R

usiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi,
ordu generalı Valeri Gerasimov və ABŞ Silahlı
Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri
Mark Milli arasında telefon danışığı olub.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda
bildirilir ki, 2021-ci il noyabrın 23-də Rusiya Federasiyası
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi - Rusiya Federasiyası müdafiə nazirinin birinci müavini, ordu generalı Valeri
Gerasimov və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri
Komitəsinin sədri general Mark Milli arasında telefon danışığı
olub.
Telefon danışığı zamanı tərəflər beynəlxalq təhlükəsizliyin
aktual məsələlərini müzakirə ediblər.

“Xalq qəzeti”

Ustad memar,
gözəl insan
bax: səh.10

bax: səh.5

BP: Abşeron yarımadasının dayazsulu
hissəsində ilk kəşfiyyat quyusu artıq qazılıb
Abşeron yarımadasının dayazsulu hissəsində (SWAP) 2,3 min metr
dərinliyində ilk kəşfiyyat quyusu artıq
qazılıb.
BP şirkətindən bildiriblər ki, qazma işləri
plana uyğun davam edir: “ Şimal Xali perspektiv sahəsindəki quyunun qazılması 16
avqust 2021-ci ildə başlamışdı. Bu quyu
layihə dərinliyinə çatan kimi əldə olunan
məlumatlar analiz ediləcək. Uğurlu olacağı təqdirdə nəticələrin təsdiqlənməsi üçün
qiymətləndirmə proqramı reallaşdırılacaq".
Qeyd edək ki, SWAP müqavilə sahəsi üç
perspektiv zonanı əhatə edir. Ümumilikdə üç
kəşfiyyat quyusunun qazılması planlaşdırılır:
Şimal-şərq perspektiv zonasında NKX01,
Cənub-şərq perspektiv zonasında QBDX01

və Qərb perspektiv zonasında BHEX01
kəşfiyyat quyusu.
SOCAR və BP 2014-cü ilin dekabrında
Abşeron yarımadasının dayaz sularında potensial yataqların kəşfi və işlənməsi üzrə pay
bölgüsü ilə bağlı saziş imzalayıblar.

“Xalq qəzeti”

zərbaycan öz
mədəniyyətinin
mühafizəsi
tarixində yeni səhifə
açdığı indiki zamanda biz
yardım göstərməkdən
şad olarıq. Mədəni irsi
müəyyənləşdirmək,
kataloqlaşdırmaq, qorumaq
və bu ərazilərdə turizm
potensialını inkişaf
etdirmək istiqamətində ən
son texnologiyalarla bağlı
tövsiyələrimizi verə bilərik.
ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Erl
Litzenberqer “Böyük Qayıdış: Mədəniyyətin
dirçəlişi” konfransında çıxışı zamanı
bildirib ki, Azərbaycanla bağlı müsbət
təəssüratlarımdan biri də bu ölkənin müxtəlif
mədəniyyətlərə göstərdiyi hörmətdir: “Bu
ərazilərdə minilliklər ərzində çoxsaylı xalqlar
olub. Bunun nəticəsində Azərbaycanda islam,
xristian və yəhudi dinindən olanlar yaşayır”.

Səfir qeyd edib ki, abidələrin bərpası və
mühafizəsi bizim kimliyimizi müəyyənləşdirir:
“Ağdam, Füzuli və geri qaytarılan digər
ərazilərdə bərpa işləri başlananda bəzi
şəkilləri görmüşəm. Əminəm ki, Azərbaycan
müxtəlif dinə mənsub insanların tariximədəni irslərinin mühafizəsinə eyni
dərəcədə diqqət və qayğı ilə yanaşacaq”.

“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq reytinq mərkəzləri
Azərbaycanda islahatları yüksək qiymətləndirir
bax: səh.7
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M.İ.Quliyevin “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə
Musa İsa oğlu Quliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

				

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr
tarixli 706 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2012, № 9, maddə 858; 2013, № 2, maddə
109, № 3, maddə 254, № 4, maddə 377;
2014, № 2, maddə 117, № 5, maddə 486, №
9, maddələr 1027, 1044, 1048; 2015, № 6,
maddə 708, № 8, maddə 917, № 10, maddə
1122; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251, № 5,
maddə 852, № 8, maddə 1384, № 9, maddə

1464; 2017, № 2, maddə 174, № 4, maddə
564, № 5, maddə 809, № 8, maddələr 1521,
1531; 2018, № 3, maddə 437, № 6, maddə
1242, № 10, maddə 2013, № 11, maddə
2553; 2019, № 1, maddə 61, № 4, maddə
647; 2020, № 8, maddələr 1039, 1044, 1047;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 28 sentyabr tarixli 1450 nömrəli
Fərmanı) 5.15.5-ci yarımbəndində “xidmətə
göndərildiyinə” sözləri “xidmətdə olmasına”
sözləri ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 25 iyun tarixli 1380 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Şəhid ailələri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət
almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin və həmin xidmətləri göstərən
dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 25 iyun tarixli 1380
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021,
№ 6 (I kitab), maddə 595) ilə təsdiq edilmiş “Şəhid ailələri üzvlərinin, müharibə
ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində göstərilən
xidmətlərin və həmin xidmətləri göstərən dövlət orqanlarının (qurumlarının)
siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. aşağıdakı məzmunda 1.7 – 1.9-cu bəndlər əlavə edilsin:
1.7.

şəhid statusu verilmiş şəxsin vərəsələrinə dövlət icbari şəxsi sığortası
üzrə sığorta ödənişlərinin verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu

1.8.

müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə dövlət icbari şəxsi
sığortası üzrə sığorta ödənişlərinin verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu

1.9.

hərbi xidmət vəzifələrinin (xidməti vəzifələrinin) yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) alan hərbi qulluqçulara
dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə sığorta ödənişlərinin verilməsi ilə bağlı
müraciətlərin qəbulu qəbulu qəbulu

1.2. 4.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
4.2.

müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmasına dair arayış verilməsi

1.3. 5.4-cü bənddə “əbədiləşdirməsi” sözü “əbədiləşdirilməsi” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.4. 7-ci hissə ləğv edilsin.
2. Bu Fərmanın 1.1-ci və 1.4-cü bəndləri 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 noyabr 2021-ci il

Milli Məclisdə 2022-ci il
büdcə zərfindəki məsələlərin
ikinci oxunuşda müzakirəsi başa çatıb

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2021-ci il

Səfir: Finlandiya bölgənin sülh şəraitində
gələcək inkişafına töhfə verməyə hazırdır

Noyabrın 24-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın
sədrliyi ilə büdcə zərfinin ikinci oxunuşda müzakirə olunduğu
parlamentin plenar iclası hökumət üzvlərinin iştirakı ilə işini
davam etdirib. AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda müzakirə edilən
qanun layihələrinə ikinci oxunuşun prosedur qaydalarına
uyğun surətdə baxılıb. Məsələlər barədə təqdimatlar
dinlənildikdən sonra həmin qanun layihələrinin müzakirə
olunduğu digər komitələrin də rəyi öyrənilib.

Noyabrın 24-də Azərbaycanın xarici
işlər naziri Ceyhun Bayramov Finlandiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım
Kirsti Narinenlə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov Finlandiyadan olan
həmkarı ilə BMT Baş Assambleyasının 76-cı
sessiyası çərçivəsində baş tutan görüşünə istinad edərək, ölkələrimiz arasında münasibət
lərinin inkişafı perspektivlərini qeyd edib. İki
ölkənin XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləş
mələrin keçirilməsinin əhəmiyyəti ifadə olunub.
Səfir Kirsti Narinen Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə çox maraqlı görüşün

keçirildiyini qeyd edib. O, həmçinin Milli
Məclisdə Finlandiya ilə dostluq qrupunun
üzvləri ilə keçirilən görüşə məmnunluqla istinad edib. Səfir Finlandiyanın bölgədə sülhün
bərqərar olmasında maraqlı olduğunu və bu
xüsusda, bölgənin sülh şəraitində gələcək
inkişafına töhfə verməyə hazır olduğunu
bildirib.
Görüşdə tərəflər iki ölkənin iqtisadi,
enerji, ətraf mühit, təhsil sahələrində qarşılıqlı
əlaqələrinin inkişafı imkanlarını müzakirə
ediblər.
Tərəflər, həmçinin regional təhlükəsizlik
və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Barselonada Vətən müharibəsi ilə bağlı
məlumatlandırıcı aksiya keçirilib
İspaniyanın Barselona şəhərində Vətən
müharibəsinin başa
çatmasının birinci
ildönümü münasibətilə
məlumatlandırıcı aksiya təşkil edilib.
Barselona
Azərbaycanlıları
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı
ilə gerçəkləşdirilən aksiya
zamanı şəhərin izdihamlı
küçələrindəki bilbordlarda
Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərini əks etdirən
fotomateriallar “Urbicide in
Karabakh” (“Qarabağda zorakılıq”) adı ilə yerləşdirilib.

Aksiya şəhər sakinlərinin
diqqətini Ermənistanın əzəli
Azərbaycan torpaqlarında
törətdiyi vandalizm aktlarına

cəlb etmək məqsədilə təşkil
edilib.

“Xalq qəzeti”

Gündəlikdəki 4-cü məsələ –
“Azərbaycan Respublikasında
2022-ci il üçün yaşayış minimumu
haqqında” qanun layihəsi (ikinci
oxunuş) barədə məlumat verən İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili bildirib
ki, 2022-ci il üçün yaşayış minimumunun ölkə üzrə 196 manatdan 210
manata, əmək qabiliyyətli əhali üçün
207 manatdan 220 manata, pensiyaçılar üçün 162 manatdan 176 manata, uşaqlar üçün 175 manatdan 193
manata qaldırılması nəzərdə tutulur.
Müzakirə zamanı deputat Etibar
Əliyev qanun layihəsinə dair rəyini
və təkliflərini diqqətə çatdırıb. İclasda
“Azərbaycan Respublikasında 2022ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” qanun layihəsi səsə qoyulub və
ikinci oxunuşda qəbul edilib.
Milli Məclisdə “Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün ehtiyac
meyarının həddi haqqında” qanun
layihəsini (ikinci oxunuş) Əmək və
sosial siyasət komitəsinin sədri Musa
Quliyev təqdim edib. Bildirib ki, 2022ci ildə ehtiyac meyarı 200 manat
məbləğində müəyyən olunub. Bu, cari
ildəkinə nisbətən 30 manat və ya 17,6
faiz artım deməkdir.
Təqdimatdan sonra ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihəsi
ikinci oxunuşda dəstəklənib.
Plenar iclasda büdcə zərfindəki
növbəti qanun layihəsini şərh edən
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
bildirib ki, Vergi Məcəlləsinə təklif
olunan dəyişiklik (ikinci oxunuş) vergi
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi
məqsədi daşıyır. Məlumat verib ki, bu
qanun layihəsinin birinci oxunuşda
müzakirəsi zamanı deputatların irəli
sürdükləri təkliflər müvafiq qurumlarla
birlikdə baxılıb, təkliflərin əksəriyyəti
müvafiq qaydada nəzərə alınıb və
hazırkı layihədə öz əksini tapıb.
Komitə sədri həmin dəyişikliklər
barədə parlamentə ətraflı məlumat

verdikdən sonra müzakirələr başlanıb. Deputatlar Eldar Quliyevin və
Siyavuş Novruzovun fikirləri dinlənilib.
Məsələ səsə qoyulub və “Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” qanun layihəsi ikinci oxunuşda
qəbul edilib.
“İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” (ikinci
oxunuş) qanun layihəsini təqdim edən
Milli Məclis sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib
ki, gündəliyin növbəti 10 məsələsi
Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliyə
uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır,
İnzibati Xətalar Məcəlləsində isə
həmin dəyişiklikdən irəli gələn inzibati
məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Deputatlar İnzibati Xətalar
Məcəlləsindəki bu dəyişikliyə ikinci oxunuşda müsbət münasibət
bildiriblər.
İclasda “Yerli (bələdiyyə) vergilər
və ödənişlər haqqında” qanun layihəsi
barədə komitə sədri Tahir Mirkişilinin
məlumatı dinlənilib. Müzakirələrdə
deputatlar Razi Nurullayev, Siyavuş
Novruzov, Kamran Bayramov, Fazil
Mustafa və Hikmət Məmmədov rəy və
təkliflərini bildiriblər.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini
Əli Hüseynli çıxışlarda səslənən
bəzi təkliflərlə əlaqədar arayış verib.
Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra gündəlikdəki növbəti
məsələni təqdim edən Milli Məclisin
sədrinin müavini, komitə sədri Əli Hüseynli nəzərə çatdırıb ki, “Vəkillər və
vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə layihə
vəkillik fəaliyyəti üzrə vergitutma
məsələsini dəqiqləşdirir. Birinci oxunuş zamanı deputatlar da bu sənədi
pozitiv layihə kimi dəyərləndiriblər.
İclasda deputat Bəhruz
Məhərrəmovun layihəyə dair təklifləri
dinlənilib. Parlament bu qanun
layihəsini ikinci oxunuşda dəstəkləyib.

Milli Məclisdə “Sosial sığorta
haqqında”, “İcra haqqında”, “Hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət
reyestri haqqında”, “Dövlət satınalmaları haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə komitə sədrləri Musa
Quliyev, Əli Hüseynli və Tahir Mirkişilinin təqdimatları dinlənilib. Qanun
layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib.
Sonra “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə məlumat verən
komitə sədri Tahir Mirkişili bildirib ki,
dəyişiklik qanunun 3.4-cü maddəsinə
5 yeni maddənin əlavə olunması ilə
əlaqədardır. Birinci oxunuş zamanı
deputat Qüdrət Həsənquliyevin həmin
maddələrə dair iradları nəzərə alınıb
və qanuna yeni redaksiya verilib.
Deputatlara təqdim olunmuş yeni
layihədə həmin məsələ öz əksini
tapıb.
Parlament səsvermə zamanı bu qanunu da ikinci oxunuşda
dəstəkləyib.
İclasda “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsinə
dair layihənin təqdimatından sonra
deputat Sabir Rüstəmxanlının fikirləri
dinlənilib. Səsvermə zamanı qanun
layihəsi ikinci oxunuşda razılıqla
qarşılanıb.
Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində,
Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti
Məcəlləsində, “Yerin təki haqqında”,
“Balıqçılıq haqqında”, “Heyvanlar
aləmi haqqında”, “Ətraf mühitin
mühafizəsi haqqında”, “Ovçuluq
haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət
reyestri haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında”,
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında”, “Ölçmələrin
vəhdətinin təmin edilməsi haqqında”
və “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”
qanun layihəsini təqdim edib.
Layihə ikinci oxunuşda qəbul
olunub.
Milli Məclisdə “Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi deputatının
statusu haqqında” Qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə məsələni şərh

edən Milli Məclisin sədrinin müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib
ki, bu və gündəlikdəki növbəti 5 qanun layihəsi sığorta məsələlərinə həsr
olunub. Qanun layihələri faktiki olaraq
deputatların, hərbçilərin, hakimlərin,
hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin,
diplomatların dövlət icbari şəxsi sığorta məsələlərinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlıdır.
“Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi deputatının statusu haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə”
qanun layihəsi parlamentdə ikinci
oxunuşda qəbul olunub.
İclasda “Hərbi qulluqçuların
dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Qanunda edilən dəyişiklikdən
danışan Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin
sədri Ziyafət Əsgərov bildirib ki,
əsas məqsəd hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin daha da
gücləndirilməsidir.
Təqdimatdan sonra layihə ikinci
oxunuşda qəbul edilib.
Deputatlar “Məhkəmə və hüquqmühafizə orqanları işçilərinin dövlət
icbari şəxsi sığortası haqqında” və
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanunlarda, həmçinin “Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli 141IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət vergi orqanlarında xidmət
haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihələrinə
də ikinci oxunuşda müsbət münasibət
bildiriblər.
Plenar iclasda “Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə
və beynəlxalq təşkilatlarda
fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəliklərində qulluq edən
şəxslərin icbari sığortası haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi
barədə Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədr müavini Sevinc
Fətəliyeva məlumat verib.
Müzakirədə qanun layihəsinə
münasibət bildirən Regional
məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş
Novruzov diplomatların icbari şəxsi
sığortasının vacibliyindən danışıb, 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra
onların öhdəsinə çox böyük vəzifələr
düşdüyünü qeyd edib, xarici ölkələrdə
Azərbaycanın milli maraqlarının
qorunması sahəsində operativ fəallıq
göstərmələrinin, Milli Məclisin deputatları ilə sıx əməkdaşlıq etmələrinin
zərurətini vurğulayıb.
Çıxışa münasibət bildirən Milli
Məclisin sədri Sahibə Qafarova qeyd
edib ki, hazırda Milli Məclis ilə Xarici
İşlər Nazirliyi arasında mütəmadi
əlaqələr var və sıx əməkdaşlıq
şəraitində ciddi iş aparılır.
Fikir mübadiləsinin yekununda
sözügedən qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul edilib.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova bildirib ki, gündəlikdəki
“Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 2022-ci il üçün xərclər
smetası haqqında” və “Azərbaycan
Respublikası Hesablama Palatasının 2022-ci il üçün xərclər smetası
haqqında” məsələlər barədə birinci
oxunuş zamanı ətraflı məlumat verilib. Həmin qanun layihələri növbəti
iclasda “Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında
qanun layihəsi ilə birlikdə səsə qoyulacaq.
Bununla da Milli Məclis
gündəlikdəki qanun layihələrinin ikinci
oxunuşda müzakirəsini başa çatdırıb.
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istiqamətində yeni avtomobil yolunun tikintisi sürətlə aparılır. Xatırladaq ki, Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən avtomobil yolunun
layihə uzunluğu 81 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
olunur. Layihənin 16-cı kilometrlik
hissəsindən Murovdağ silsiləsi
başlanır və yüksəklik 1900 metrdən
Murovdağ zirvəsinədək 3260 metrə
qədər artır. Ərazinin çətin relyefi
və təhlükəsizlik məsələləri nəzərə
alınaraq Murovdağ silsiləsinin
altından 11,6 kilometrlik tunel çəkilir.
Bundan başqa, indi Kəlbəcərdəki
Lev çayı üzərində 4,4 MVt gücündə
“Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik Stansiyası tamamilə yenidən qurulur,
stansiyanın maşın zalı, aqreqatı,
generatoru, idarəetmə panelləri,
transformatorları yenilənir. Suyu hidroaqreqata ötürən dağıdılmış plastik
su borusu 1,3 kilometr məsafədə
metal borularla əvəz edilir.
Dövlətimizin başçısı işğaldan azad edilmiş ərazilərin ən
qısa vaxtda Azərbaycanın ümumi
enerji sisteminə qoşulması, bu
ərazilərin dayanıqlı və fasiləsiz
elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi
məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşır.
Bunun nəticəsidir ki, bu istiqamətdə
işğaldan azad edilmiş bütün yaşayış məntəqələrində, o cümlədən
Kəlbəcər rayonunda genişmiqyaslı
işlər həyata keçirilir. 110/35/10
kV-luq “Kəlbəcər” yarımstansiyasının qısa müddətə inşası həyata
keçirilən layihələrdən biridir.
Kəlbəcər rayonunun Qamışlı
kəndi ərazisində müasir avadanlıqlarla təchiz olunaraq inşa edilən yeni
yarımstansiyada 80 MVA gücündə
yeni transformatorlar quraşdırılıb.
Yarımstansiyada 110 kilovoltluq
açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı qurğular yaradılıb. “Kəlbəcər”

mummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olduğu illərdə
Kəlbəcərdə mühüm iqtisadi islahatlar həyata keçirilərək, perspektivsiz hesab edilən
sahələr dirçəldildi. Bunun nəticəsində rayon sürətlə inkişaf etməyə başladı. Çünki böyük
siyasi xadim Heydər Əliyev Kəlbəcərin strateji əhəmiyyətini yaxşı bilirdi. Ermənistan tərəfinin
Kəlbəcərə göz dikdiyindən və rayonu Ermənistana birləşdirmək planı hazırladığından da xəbəri
var idi. Ona görə də ulu öndər hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində həmin bədnam planın qarşısını
aldı və Kəlbəcərin qədim Azərbaycan torpağı olduğunu reallaşdırdığı sosial-iqtisadi layihələrlə
gerçəkləşdirdi. Lakin düşmən öz məkrli planını 1993-cü ildə həyata keçirməyə müvəffəq oldu.
Ermənistan hərbi birləşmələrinin martın 27-də başlanan genişmiqyaslı hücumu aprelin 2-də
Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə başa çatdı.

Yeri gəlmişkən, Murovdağ silsiləsinin əhatəsində
yerləşən Kəlbəcər rayonuna
dörd istiqamətdən hücüm edən
düşmən müharibədə 1900 kvadrat
kilometrdən çox ərazini ələ keçirdi.
Bu, Ermənistanı Qarabağla tam
əlaqələndirdi və işğalçı ölkə üçün

761 milyon ABŞ dolları məbləğində
ziyan vuruldu. Azərbaycanın işğal
edilmiş rayonları arasında ərazicə
ən böyüyü olan Kəlbəcərin qəsbi ilə
rayon mərkəzi, 150-ə yaxın kəndi,
həmçinin onlarla tarixi-mədəniyyət
abidəsi, bir muzey, “İstisu” sanatoriyası və s. Ermənistan tərəfindən

Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs
yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan
Respublikası ilə sərhədi yox idi.
Ermənistanı Dağlıq Qarabağdan
Laçın rayonu ayırırdı, Laçın dəhlizi
ayırırdı. Laçın, Şuşa və ondan

Kəlbəcərdə bərpa-quruculuq
işləri sürətlə həyata keçirilir

ikinci “dəhlizin” açılması reallaşdı.
Onu da qeyd edək ki, Birinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən
başlayaraq, həm şərq, həm də
qərb tərəfdən düşmən qüvvələri
ilə əhatə olunan Kəlbəcərə qarşı
təxribatların sayı artırıldı. Əvvəlcə
Tərtər - Kəlbəcər sərnişin avtobusu partladılaraq, terror aksiyası
törədildi. Bunun nəticəsində 14
nəfər həlak oldu, 35 nəfər yaralandı.
Daha sonra-1992-ci ilin aprelin 8-də
Kəlbəcərin Ağdaban kəndi ermənilər
tərəfindən işğal olundu, 39 nəfər
kənd sakini qəddarcasına öldürüldü,
5 nəfər girov götürüldü, 100-dən
artıq ev yandırıldı.
Kəlbəcərin işğalı nəticəsində isə
511 nəfər həlak oldu, 321 nəfər itkin
düşdü və girov götürüldü. Rayona

xarabalığa çevrildi.
Kəlbəcərin işğalı Birinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycanın ən
böyük hərbi-strateji məğlubiyyəti
idi. Belə ki, həmin vaxt rayonunun itirilməsi əslində Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsinin
tamamilə başa çatmasından xəbər
verirdi.
Prezident İlham Əliyev ötən
il Kəlbəcərin azad olunması
münasibətilə xalqa müraciətində
məhz bu məqama toxunaraq
deyib: “Kəlbəcər rayonunun işğal
altına düşməsi böyük faciə idi. Hər
bir rayonun işğal altına düşməsi
böyük faciə idi. 1992-ci ilin may
ayında Şuşa və Laçın rayonlarının
işğal altına düşməsindən sonra
Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi

sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal
altına düşməsi böyük ərazidə
Ermənistanla Dağlıq Qarabağ
arasında coğrafi bağlantı yaratdı və
düşmənin məqsədi məhz bundan
ibarət idi. Kəlbəcərin işğal altına
düşməsindən sonra demək olar
ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ
arasında bir çox yollar vasitəsilə
əlaqə yaradıldı və ilk növbədə,
silahlar, texnikalar, canlı qüvvə
göndərilmişdir. Eyni zamanda,
Ermənistanın sonrakı işğalçılıq
siyasətinə də bu, böyük üstünlüklər
təmin etmişdir”.
Rayon işğalda saxlanıldığı
illərdə yaşayış sahələri tamamilə
dağıdılıb, maddi-mədəni abidələri
yerlə-yeksan edilib, təbii sərvətləri
talanıb. Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq

muzeyində qorunan bütün maddimənəvi dəyərlərin izi belə itirilib.
Qafqaz Albaniyası dövründəki çoxsaylı abidələr işğalçılar tərəfindən ya
mənimsənilib, ya da məhv olunub.
Erməni faşizmi Kəlbəcərin
faydalı qazıntılarını da vəhşicəsinə
istismar edib. Düşmən ötən ilin
noyabrında rayonu tərk edərkən
özü ilə götürə bilmədiklərini dağıtmaqla və obyektlərə od vurmaqla
da vəhşiliyini dünyaya bir daha
göstərib.
Ermənistanın Kəlbəcərdə
törətdiyi cinayətlər bununla
kifayətlənməyib. Mənfur düşmən
rayonda Cenevrə Konvensiyasına
görə hərbi cinayət sayılan qanunsuz
məskunlaşma aparıb.
Kəlbəcərin işğalından sonra
BMT Təhlükəsizlik Şurası 822
saylı qətnamə qəbul etdi. Həmin
qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin
Kəlbəcər və Azərbaycanın digər
işğal olunmuş rayonlarından dərhal
çıxarılması tələb olundu. Lakin İkinci
Qarabağ müharibəsinin başlanmasına qədər həmin qətnamələrdən
irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə
yetirilmədi. Sənəd kağız parçası
olaraq masada qaldı.
Ümumiyyətlə, Birinci Qarabağ
müharibəsindən sonra Azərbaycan
torpaqlarının iyirmi faizi, yəni “Dağlıq

Azərbaycan dövləti ərazilərin
bərpasında ciddi iradə nümayiş etdirir
Prezident İlham Əliyev ötən il dekabrın 1-də xalqa müraciətində
1992-ci ilin may ayında Şuşanın işğalından bir neçə gün sonra Laçın rayonunun işğal altına düşməsinin böyük faciə, itki olduğunu,
bununla da Ermənistan ilə Qarabağ arasında yol bağlantısı yarandığını, düşmənin bu dəhliz vasitəsilə əzəli ərazilərimizə silah-sursat,
canlı qüvvə gətirdiyini, bir il sonra isə Kəlbəcərin də yağı tapdağına
düşdüyünü xatırladıb: “Bütün bunlar sonrakı işğal üçün zəmin yaratdı. Onu da bir daha demək istəyirəm ki, Laçın rayonu işğala məruz
qalanda Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Bu mübarizəni
aparanlar Laçını, Şuşanı, Kəlbəcəri düşmənə satdılar, demək olar ki,
Azərbaycan dövlətçiliyini uçurum kənarına qoydular. Biz bütün bu
tarixi yaxşı xatırlayırıq. Bu gün Laçın rayonunu bir güllə atmadan, bir
şəhid vermədən işğaldan azad etmək böyük qələbəmizdir”.
Bəli, bu, inkarolunmaz bir
həqiqətdir ki, Laçını erməni silahlı
birləşmələri himayədarlarının köməyi
ilə işğal edib. O da gerçəklikdir ki,
AXC-Müsavat cütlüyünün hakimiyyət
ehtirasları, ekstremal şəraitdə dövləti
bacarıqla idarə edən liderin olmaması və qəsbkarın, necə deyərlər,
çırağına neft tökdü, Laçının süqutunu labüdləşdirdi. Tarixi qəhrəmanlıq
ənənələri, mərdliyi, cəsarəti olan laçınlılar isə bu qeyri-bərabər döyüşlərdə
şücaətlə vuruşdular, 267 nəfər şəhid
oldu, 65 nəfər itkin düşdü. Birinci
Qarabağ müharibəsində göstərdiyi
qəhrəmanlığa görə Laçından 5 nəfər
Milli Qəhrəman adına layiq görüldü.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov söyləyib.
Rəşad Mahmudov deyib: “Ötən illər
ərzində hər bir laçınlı Prezident İlham
Əliyevdən misilsiz qayğı və diqqət
görsə də, daim yurd həsrəti ilə yaşadı,
tükənməz enerjisi, qətiyyəti, prinsipial

və uzaqgörən siyasəti ilə bütün dünyanı heyran qoyan, Qarabağın bir qarış
torpağını da güzəştə getməyəcəyini
bəyan edən dövlətimizin başçısının
hansı yolla olursa-olsun – istər sülh,
istərsə də müharibə yolu ilə işğal
altında olan torpaqlarımızın azadlığını
gerçəkləşdirəcəyinə inandı. Nəhayət,
o gün gəldi, Laçın qansız-qadasız yağı
tapdağından xilas edildi.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Belə ki, Vətən
müharibəsində Şuşa şəhərinin azad
edilməsinin ardınca noyabrın 9-da
Silahlı Qüvvələrimiz Qarabağın
ətrafında yerləşən 7 rayondan biri olan
Laçının da Güləbürd, Səfiyan, Türklər
kəndlərini işğalçılardan təmizlədi.
Bununla da müzəffər Azərbaycan
Ordusunun Laçın rayonunun bir
hissəsinə və digər mühüm strateji
mövqelərə daxil olmasından, xüsusi ilə
Şuşa şəhəri, ardınca isə 70-dən artıq
kəndin azad edilməsindən az sonra
Ermənistan kapitulyasiyaya imza atdı.

Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin, Ermənistanın baş
nazirinin imzaladıqları birgə Bəyanata
əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələri
Laçını da Ağdam və Kəlbəcər kimi,
Azərbaycana təhvil verməli oldu.
Beləliklə, noyabrın 10-da imzalanan birgə Bəyanata əsasən,
müqəddəs Qarabağ torpaqları
uğrunda apardığımız müharibə
Azərbaycanın parlaq Qələbəsi ilə
başa çatdı. Müzəffər Azərbaycan
Ordusunun misilsiz şücaəti ilə darmadağın olan düşmən Kəlbəcər, Ağdam
və Laçın rayonlarını tərk etməyə
məcbur oldu. Bir güllə belə atılmadan
geriyə qaytarılan tarixi şəhərlərimiz
həm də siyasi arenadakı mütləq
qalibiyyətimizin göstəricisi kimi tarixə
yazıldı. Eyni zamanda, tarixi yurd
yerlərimizin– Kəlbəcərin, Ağdamın,
Laçının düşməndən təmizlənməsi
Azərbaycanın həm siyasi, həm də
diplomatik müstəvidə qələbəsinin
təcəssümünə çevrildi”.

Qarabağ” ərazisi və bu əraziyə
bitişik yeddi rayon 30 il ərzində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altında qaldı. Tərəflərin 1994-cü
ildə atəşkəs razılaşmasından sonra
ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi
altında, Rusiya, Fransa və ABŞ-ın
həmsədrliyi ilə aparılan sülh danışıqları da heç bir müsbət nəticə
vermədi. Nəhayət, Azərbaycanın
səbri tükənəndən, Ermənistanın
ötən il sentyabrın 27-də törətdiyi
təxribatdan sonra xalqımızın böyük
dəstəyi ilə Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz
əks-həmlə əməliyyatına başlayaraq, erməni işğalına soy qoydu.
Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimiz
icrasız vəziyyətdə qalan qətnamələri
uğurla yerinə yetirdi, Laçın və Ağdam kimi Kəlbəcəri də əsl sahibinə
– Azərbaycana qaytardı.
Prezident İlham Əliyev
Kəlbəcərin azad olunması
münasibətilə xalqa müraciətində deyib: “Biz Kəlbəcəri bərpa edəcəyik,
heç kimin şübhəsi olmasın və
həyat qayıdacaq. Kəlbəcərdə kənd
təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə
heyvandarlıq. Bizim orada böyük
otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin
zəngin təbii qaynaqları, təbii ehtiyatları var. Düşmən bu ehtiyatları
vəhşicəsinə istismar edib. Sovet

Rəşad Mahmudov daha sonra bildirib ki, 1992-ci ildə rayonun
işğalından sonra erməni əhalisi bu
ərazidə qeyri-qanuni məskunlaşmışdı.
Laçın düşməndən təmizlənəndən
sonra onlar Ağdam və Kəlbəcərdə
olduğu kimi, bu torpaqlardan da
təhlükəsiz şəkildə, atəşə məruz
qalmadan rahatlıqla bütün əşyalarını
götürərək çıxdılar. Bunun müqabilində
isə Laçından çıxan ermənilər qaldıqları evləri yandırıb, meşələrə od
vurub və suları çirkləndirməklə ekoloji
fəlakət törətdilər. Amma 1992-ci ildə
azərbaycanlılar doğma rayonlarından zorakılıqla qovuldular. Onların
bir çoxu qırğına məruz qaldı, atəşə
tutuldu, meyitləri belə təhqir edildi.
İşğal dövründə Laçın rayonu yüzlərlə
şəhid verdi, onlarla dinc insan Laçında
girov götürüldü. Bir sözlə, Laçın rayonundan köçkün düşən Azərbaycan
əhalisi özü ilə heç nə götürə bilmədi,
sakinlərin bütün əmlakı Ermənistan
ordusu tərəfindən qarət olundu. Bu,
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı insani fərqi müqayisə etmək üçün
əyani nümunədir.
Bu gün Laçın rayonunda şəhər
və kəndlərin bərpası, kommunikasiya
sistemlərinin yenidən qurulması ilə
bağlı geniş miqyasda işlər görülür.
Uzunluğu 72,8 kilometrlik KəlbəcərLaçın avtomobil yolunun üzərində
tikiləcək 3,4 kilometrlik tunel və Laçın
Beynəlxalq Hava Limanı ilə bağlı
layihələr uğurla icra edilir. Bütün bu
mühüm tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi,
eyni zamanda, dövlətimizin iradəsini,
nəyə qadir olduğunu göstərir.
Prezident İlham Əliyevin Laçın
rayonunun yenidən qurulmasına xüsusi diqqəti, burada bərpa-quruculuq
və zəruri infrastrukturun yaradılması
vəzifəsinin reallaşmasına mühüm
önəm verməsi bölgənin inkişafının
strateji prioritetlər sırasında olduğunu,
bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərin
ardıcıl və məqsədyönlü xarakter daşıdığını bir daha təsdiqləyir.

“Xalq qəzeti”

vaxtında bütün sovet məkanında
məşhur olan İstisu suyu Kəlbəcərdə
istehsal olunurdu. İndi İstisu da
bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtilə
ora böyük kurort zonası idi. Mənfur
düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi
o görüntülər var, hər kəs görə
bilər. Hamısını bərpa edəcəyik,
Kəlbəcəri yenidən quracağıq,
kəndləri, Kəlbəcər şəhərini. Tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən
qurulması ilə əlaqədar baş plan
hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri
yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat
qayıdacaqdır”.
Bu gün Kəlbəcərdə genişmiqyaslı bərpa işləri görülür. Göygölün
Toğanalı kəndindən Murovdağ
silsiləsini keçməklə Kəlbəcər-İstisu

yarımstansiyası məsafədən
idarəolunan SCADA Dispetçer
İdarəetmə sisteminə qoşulub və
bunun üçün yeni idarəetmə binası
tikilib. Burada ən yeni rəqəmsal
texnologiyalardan istifadə edilib.
Burada onu da qeyd edək ki,
ermənilər tərəfindən enerji sistemi tamamilə dağıdılan Kəlbəcər
rayonuna Daşkəsəndən 70 kilometr məsafədə 110 kV-luq
yüksəkgərginlikli ikidövrəli
elektrikötürmə xətti çəkilib. Murov
dağını aşmaqla çəkilən xəttin bəzi
anker dayaqları dəniz səviyyəsindən
3400 metr yüksəklikdə quraşdırılıb.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Metronun yeni stansiyasının inşası davam edir

B

akı metropoliteninin Bənövşəyi
xətti üzrə Cəlil Məmmədquluzadə
küçəsində yerləşəcək, şərti adı
“B-04” olan stansiyanın inşasının birinci
mərhələsi davam edir. Heydər Əliyev
adına İdman-Konsert Kompleksinin arxasındakı ərazidə yerləşən stansiyanın
yerüstü sahədə örtük tavasının monolit
dəmir-betonlama işləri tamamlanıb.
"Bakı Metropoliteni" QSC-dən verilən
məlumatda bildirilir ki, bu işlər çərçivəsində
stansiya kompleksinin yerüstü qatında torpaq örtüyü hamarlanaraq, armatur-karkas
elementləri yığılıb və betonlanıb.
Ümumi uzunluğu 170 metr olan stansiyanın tikinti işləri üç zonaya bölünməklə aparılır.
Hazırda birinci mərhələ çərçivəsində kassa
zalı səviyyəsində torpaq qazma və döşəmə
tavasının monolit dəmir-betonlama işləri yerinə
yetirilir.
Onu da əlavə edək ki, inşaat işləri başlamazdan əvvəl ictimaiyyətə verilmiş məlumata
əsasən, stansiya kompleksi 4 səviyyədən ibarət
olacaq. Ərazinin relyefindən asılı olaraq işlər
29-32 metr dərinlikdə yerinə yetirilir.
Yuxarı qatda yerləşən kassa zalı və
vestibüldən sonra ikinci səviyyə, keçid və yaxud
texniki səviyyənin inşasına başlanılacaq. Üçüncü səviyyə platformaya keçid xarakterli mezonin
qatıdır. Sonuncu, platforma səviyyəsi, başqa
sözlə, qatarların hərəkət edəcəyi stansiya yolu
və gözləmə zalından ibarət olacaq. Uzunluğu
144 metr olan platformanın altı texniki qurğular
üçün nəzərdə tutulub.
Hazırda işlərin aparıldığı kassa zalı
səviyyəsində torpaq qazma işləri 80 faiz

həcmində yerinə yetirilib. Bu səviyyədə döşəmə
tavanının uzunluğu 167.6 metr təşkil edir. Burada armatur-karkas işləri tamamlanaraq, döşəmə
tavasında hazırlıq qatının 100 metrə yaxın
hissəsi, monolit dəmir-beton döşəmə tavasının isə 50.5 metri betonlanıb. İşlərin texnoloji
ardıcıllığına uyğun olaraq, döşəmə tavasının
növbəti 20.5 metrində armatur karkas işləri
yerinə yetirilib və betonlamaya hazır vəziyyətə
gətirilib.
“Memar Əcəmi” stansiyasından başlayaraq,
Bənövşəyi xəttin stansiyaları “Qruntda divar”
üsulu ilə tikilir. Ekoloji cəhətdən daha səmərəli
olan üsul həm də məhdud məkanda tikintinin
effektiv qaydada aparılmasına, qənaətə nail
olunmasına şərait yaradır.
“Qruntda divar” üsulunun tələblərinə uyğun
olaraq, inşaatın ilkin hazırlıq mərhələsində
monolit dəmir-beton panelləri quraşdırılmışdır.
Həmin dövrdə 1010 və 1021 metr uzunluqlarında olan iki tunel də inşa olunub. Bu isə o
deməkdir ki, sonuncu, platforma səviyyəsində
7 vaqonlu qatarların dayanması üçün nəzərdə
tutulmuş stansiya yolu da qazılıb.
Texnoloji tələblərin ardıcıllığına uyğun
olaraq, stansiyanın keçidləri bütün işlərin sonunda yerinə yetiriləcək. Hazırda inşa olunan
kassa zalı səviyyəsindən 4 giriş-çıxışın olması
nəzərdə tutulub. Bu isə yerüstü avtomobil yolunun hər iki tərəfinə rahat və təhlükəsiz keçidi
təmin edəcək.
Bu stansiyada da səviyyədən səviyyəyə keçid eskalatorlar və pilləkənlərlə təmin ediləcək.
Xəttin digər stansiyalarındakı kimi əlil arabalarının stansiyaya endirilməsi üçün liftlər quraşdırılacaq.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

4

25 noyabr 2021-ci il, cümə axşamı

Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaranması tarixi zərurət idi

Mən bu gün bir daha o vaxt bu milli maraqları hər şeydən üstün
tutan “91-lər”i qeyd etmək istəyirəm, onların fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirirəm… Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Mən
Prezident kimi hər zaman onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm.
Təkcə ona görə yox ki, Heydər Əliyevə müraciət ediblər. Ona görə ki,
qorxmadılar, çəkinmədilər, ölkə maraqlarını öz şəxsi maraqlarından
üstün tutdular.
Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının
Sədri İlham Əliyevin YAP-ın VII qurultayındakı nitqindən
5 mart 2021-ci il

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etmiş Azərbaycan əvvəlcə ciddi uğursuzluq və ağır məhrumiyyətlərlə
üzləşsə də, ölkənin idarəçilik sükanı arxasına ulu öndər Heydər Əliyev
keçəndən sonra respublikamız inkişaf yoluna qədəm qoydu. Məhz
həmin inkişaf tendensiyasının nəticəsidir ki, hələ müstəqilliyin otuz ili
tamam olmamış Azərbaycan regionun ən qüdrətli dövlətinə, dünyada isə
söz sahiblərindən birinə çevrilmişdir.
Tarixçilər yazırlar ki, Heydər Əliyev
siyasi kursu, onun idarəçilik məktəbi təkcə
ölkəmizdə deyil, regionda və dünyada
da kifayət qədər yeni nüminələr yaratmışdır. Kasıblıq və iqtisadi tənəzzül
içərisində yaşayan, üstəlik, bədnam
qonşuları tərəfindən əraziləri işğal edilən,
müharibənin bitməsinə heç bir zəmanət
verə bilməyən Azərbaycanın dünyanın
böyük ölkələrini təmsil edən aparıcı
neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” adlı
möhtəşəm layihəyə imza ata bilməsi
sözün həqiqi mənasında əsl nümunə və
siyasi-iqtisadi məzmunlu tarixi hadisə idi.
Ölkəmizdə ölüm hökmünün icrasına veto
qoyulması, yeni Konstitusiyada əsas insan
hüquq və azadlıqlarının qorunmasına aid
əlliyə qədər maddənin olması da Avropa
ekspertləri tərəfindən məhz yeni nümunə
kimi qəbul edilirdi. Bu qəbildən olan
nümunələr onlarcadır.
Bizim regionda davam edən ictimaisiyasi prosesləri ardıcıl və maraqla izləyən
əcnəbi politoloqlar yazırlar ki, Heydər
Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik
etdiyi dövrün ən mühüm uğurlarından biri
də müxalif Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılması və o zamankı iqtidara qarşı
sivil siyasi mübarizə aparılmasının formalaşdırılması idi. Çünki bu partiyanın yaranmasına qədər mövcud olan siyasi partiya
və təşkilatlar sivil mübarizə anlayışından
tamamilə xəbərsiz idilər: “Heydər Əliyevin
partiyasi ona görə demokratik və sivil
mübarizə aparmaq mədəniyyətinə malik idi
ki, o partiyanın lideri dünya görmüş, böyük
idarəçilik və dövlətçilik təcrübəsi olan şəxs,
partiyanın yaradılmasında iştirak edənlər

isə ölkənin aparıcı ziyalıları idi”.
Yeni Azərbaycan Partiyası məhz
həmin mükəmməl əsasları olduğuna görə
yaranmasından cəmi 6 ay sonra ölkədə
siyasi hakimiyyətə gəlmək nümunəsi
formalaşdırmışdı. Ekspertlərin fikrincə,
Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumxalq
məhəbbəti qazanmasının əsas səbəbi
onun məhz xalqın partiyasi olması idi.
Onun xalq partiyası olması isə ancaq və
ancaq tezliklə siyasi hakimiyyətə gəlməsi
ilə nəticələnə bilərdi. Bu, belə də oldu. Yəni
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması
da, onun qısa müddətdə ölkədə siyasi
hakimiyyətə gəlməsi də müasir tariximizin
əlamətdar hadisələrindən, faktlarındandır.
Prezident, partiyamızın sədri İlham
Əliyev YAP-ın VII qurultayındakı nitqində
bu məsələlərə xüsusi diqqət ayırmışdı.
Partiya sədri xatırladır ki, YA P ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Partiya
Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmışdır,
onun siyasi təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında xidmətləri, Naxçıvanda çalışdığı
dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və
dövlətinə olan sədaqət Azərbaycanın
mütərəqqi insanlarını onun ətrafında
birləşdirdi: “Burada, əlbəttə ki, onun
1970-1980-ci illərin əvvəllərində gördüyü işlər önəmli rol oynayırdı. Çünki mən
bunu dəfələrlə demişəm və partiya üzvləri
bunu yaxşı bilir, gənc nəsil də bilməlidir ki,
Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana
rəhbərlik etməyə başlayanda Azərbaycan
Respublikası Sovet İttifaqının müttəfiq
respublikaları arasında bütün göstəricilərə
görə axırıncı yerlərdə idi. Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin nəticəsində 1982-ci ildə isə

qabaqcıl yerlərdə idi. Əgər iki respublika
donor respublika idisə, onlardan biri də
Azərbaycan idi. O vaxt onun gördüyü işlər
həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm
yüngül sənaye sahələrini böyük dərəcədə
inkişaf etdirdi, canlandırdı və insanlar
o dövrü xatırlayırlar. Bir də ki, Heydər
Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi,
xalqla daim təmasda olması, korrupsiyaya
və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi
haqlı olaraq xalq tərəfindən ona böyük
rəğbət qazandırmışdır”.
Heydər Əliyevin həmin şəxsi
keyfiyyətlərini təkrar etməyə ehtiyac
var: qətiyyət, cəsarət, müdriklik, xalqla
daim təmasda olmaq, korrupsiyaya və
rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə.
Məhz bu keyfiyyətlər Heydər Əliyevə
ümummilli lider status qazandırmışdı.
Azərbaycanın ötən ilin payızında işğalçı
dövlət üzərində qazandığı şanlı Qələbədən
sonra bir neçə qəzet materialında qeyd
etmişəm ki, bu uğura Prezident İlham
Əliyev imza atsa da, həmin tarixi zəfərimiz
məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun
təntənəsidir.
Xatırladaq ki, müasir partiyaların
tarixinə nəzər saldıqda bir neçə mühüm
həqiqətin şahidi oluruq. Bu amillər partiyaların yaranma zərurətində, qarşıya

qoyulan məqsədlərdə və formalaşdırılan
qurumun siyasi istiqamətində özünü
daha aydın şəkildə göstərir. Bəzi məramı
aydın olmayan siyasi qüvvələrin yaratdığı
partiyalar istisna olmaqla, bütün partiyalar
məhz zamanın çağırışına cavab olaraq
ərsəyə gəlir və öz üzərinə düşən vəzifələri
yerinə yetirir. Regionun ən böyük siyasi
qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası
da məhz bu klassik tendensiyanın davamı
kimi, zamanın çağırışlarına cavab vermək
məqsədilə, ölkədəki və regiondakı ictimaisiyasi proseslərin əks-sədası olaraq, ən
başlıcası isə xalqın arzu və istəklərinin
reallaşdırılması üçün yaradılmışdı.
Təəssüf ki, bəzi ekspert və politoloqlar bu məsələ barədə söz açarkən yanlış fikirlər səsləndirirlər. Məsələn, kimsə
deyir ki, istənilən ölkədə yaranmış siyasi
partiyanın fəaliyyəti ölkə daxilində reallaşdırılır və ancaq bu məhdud məkanı əhatə
edir. Ancaq zaman sübut edir ki, həmin
yanaşma kökündən yanlışdır. Çünki partiya
öz məramnaməsində qarşıya qoyduğu
vəzifələri reallaşdırmaq üçün mütləq
regionda və dünyada gedən prosesləri
nəzərə almalı, reallıqlara əsaslanmalıdır.
Fəxr ilə deyə bilərik ki, bu sahədə də
Yeni Azərbaycan Partiyası özünəməxsus
nümunələr formalaşdırmış, dünya parti-

ya tarixinə xüsusi töhfələr vermişdir. Bu
töhfələr nədən idarət idi?
Əvvəla, Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaq ideyasını ortaya atanlar
ölkəmizdə və regiondakı bir çox siyasi
partiyalardan fərqli olaraq cəmiyyətin
“qaymağı” sayılan insanları öz ətrafında
toplamışdılar. Siyasi cəhətdən yetkin
olmayan, məram və məqsədi cəmiyyət
tərəfindən qəbul edilməyən, ictimai-siyasi
mövqeyi bilinməyən adamların formalaşdırdığı güc mərkəzlərindən fərqli olaraq Yeni
Azərbaycan Partiyasının məqsədi aydın,
məramı bəlli idi. Ona görə də bu quruma
tanınmış ziyalılar, siyasət, diplomatiya
və iqtisadiyyat sahəsində təcrübəsi olan,
cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən insanlar
üz tutmuşdular.
Yeni Azərbaycan Partiyasının dünya
partiya tarixi təcrübəsinə verdiyi növbəti
töhfə partiya sədrinin liderlik məharəti və
siyasi müdriklik səviyyəsi ilə bağlı idi. Bəzi
xırda partiyalardan fərqli olaraq YAP-ın
qısa müddətdə möhtəşəm qüdrətli bir
siyasi gücə çevrilməsinin əsas səbəbi
onun liderinin müdrikliyi idi. Kimsə ətrafına
50-100 adam toplayıb özünü partiya sədri
elan edirdisə, Heydər Əliyevə xalqın ziyalı
zümrəsi onu özünə lider seçmək üçün
müraciət etmiş, yeni yaradılan partiya-

Azərbaycan xəyalları reallığa çevirir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Məsələn, terminal qurğularından və digər
infrastruktur obyektlərindən ədalətli istifadə
yükü müşayiət edən sənədlərdən istifadə
təmin edilməlidir. Üçüncü aspekt odur ki,
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin istifadəsi
üçün bu və ya digər sazişdə iştirak edən
ölkələr malların və sərnişinlərin daşınması
prosedurunu sürətləndirəcək müasir gömrük
texnologiyalarını tətbiq etməlidirlər. Digər bir
önəmli aspekt isə odur ki, iştirakçı ölkələr öz
ərazilərində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin
nəqliyyat infrastrukturunu fəal şəkildə inkişaf
etdirməli, istifadəçilərin tələbatını ödəmək üçün
şərait yaratmalı, müvafiq beynəlxalq səviyyəli
xidmətlər göstərməlidirlər.
Dünyanın müasir siyasi mənzərəsində
beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaq və ona
istinad etmək lazımdır. Məsələn, Avropa
İttifaqında hazırda nəqliyyat dəhlizlərində
müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
və qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi problemlərinin
həlli üçün çoxsaylı koordinasiyalı işlər görülür.
Beləliklə, qarşılıqlı fəaliyyət standart və uyğun
infrastrukturların, texnologiyaların, qurğuların
və avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin
xüsusiyyətlərinin, ölçülərinin istifadəsinə aiddir.
Buraya nəqliyyat şirkətləri tərəfindən qapıdanqapıya xidmətlərin effektiv təşviqi üçün tətbiq
edilə bilən texniki və əməliyyat ardıcıllığı da
daxildir. Bütün bunlar nəqliyyat sistemləri
arasında institusional, qanunverici, maliyyə,
fiziki, texniki, mədəni, siyasi olmaqla müxtəlif
maneələrin sayını azaldır. Qarşılıqlı əlaqə
qapıdan - qapıya inteqrasiya olunmuş nəqliyyat
xidmətlərini təmin etmək üçün nəqliyyat
növlərinin üfüqi koordinasiyasına aiddir. Bu
cür koordinasiyanın qurulması üçün ilkin şərt
köçürmə-ötürmə texnologiyasının, avadanlıq
və qurğuların, mürəkkəb monitorinq və nəzarət
sistemlərinin, təlim keçmiş və təhsilli kadrların
mövcudluğudur.
Bütün bu nəzəri aspektlər əsas götürülməklə
“Zəngəzur dəhlizi nədən əhəmiyyətlidir?” sualını
qaldırsaq , ilkin olaraq, vurğulamaq lazımdır
ki, dəhliz sadəcə, sadalanan nəzəri amillər
baxımından deyil, həm tarixi, regional, həm də
qlobal müstəvidə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əvvəla, tarixə nəzər salsaq, vaxtilə 100 minlərlə
azərbaycanlı yaşadığı Zəngəzur ərazisindən
deportasiya olunub və Zəngəzuru süni yaradılan
Ermənistan SSR-in ərazisinə daxil ediblər.
Bununla da, regionda tarixi və coğrafi bütövlük
pozuldu. Tarixi nöqteyi-nəzərdən Zəngəzur
dəhlizinin açılması aramıza çəkilmiş süni
divarların bir növ dağıdılmasıdır. Yəni, dəhliz
Azərbaycanın əsas ərazisini ölkənin ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası,
eləcə də, Türkiyə ilə birləşdirəcək və bütöv
türk dünyası üçün yeni imkanlar açacaq.

Dəhliz Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və
əməkdaşlığın bərpa olunmasında prinsipial
əhəmiyyət daşıyır.
Zəngəzur dəhlizi region ölkələri arasında
iqtisadi əlaqələrin fəallaşmasına və
sadələşməsinə kömək olacaq. Məhz bu amilin
özü də Ermənistana tranzit iqtisadiyyatında öz
potensialını realizə etməyə imkan yaradacaq.
Dəhliz investisiyaların cəlb olunması, yeni iş
yerlərinin yaradılması, sənaye müəssisələrinin
bərpasına imkan yaradacaq. O faktı da nəzərə
alsaq ki, həm COVID-19 pandemiyasının
gətirmiş olduğu çətinliklərin Ermənistan
iqtisadiyyatında durğunluq yaratması, həm
də onun İkinci Qarabağ müharibəsində
məğlubiyyətindən sonra getdikcə daha çox
erməninin ölkəni tərk etməsi fonunda nəticə
etibarilə dəhlizin reallaşdırılması Ermənistanın
hazırkı iqtisadi durumunu düzəltməyə kömək
edəcək.
Qlobal müstəvidə sözügedən dəhliz
Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya
və İranla yanaşı, Asiya-Sakit okean regionu
ölkələrinə də böyük fayda verə bilər. Azərbaycan
Şərq–Qərb, Şimal–Cənub, Şimal–Qərb nəqliyyat
dəhlizləri kimi regional layihələrin icrasına
mühüm töhfə vermişdir. Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizi də Azərbaycan ərazisindən Asiyanı
Avropa ilə birləşdirən Şərq–Qərb dəhlizinin
tərkib hissəsi olacaq ki, dəhliz ölkəmizə
Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi
mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək.
Azərbaycan Vətən müharibəsində Qələbə
qazanması ilə tarixi problemlərin icrasına yol
açdı. Zəngəzur dəhlizinin işə salınması ilə
türk dövlətləri arasında fəaliyyət istiqaməti
genişlənəcək, daha da şaxələnəcək ki, bu da
sadəcə siyasi baxımdan deyil, həm də tarixi
və soykökümüzə dönüş baxımından mühüm

əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Azərbaycan
regionda elə bir geosiyasi dəyişikliyə imza atıb
ki, zamanında xəyal kimi görünən məsələlər bu
gün reallıqdır.
10 noyabr 2020-ci il bəyanatı və 11
yanvar 2021-ci il üçtərəfli Moskva görüşündə
qəbul edilən sənəd regionda bütün nəqliyyat,
kommunikasiyaların açılmasını özündə ehtiva
edən çox mühüm sənədlərdir. Əsas məsələ
isə onların icrası ilə bağlı həm Rusiyanın,
həm də Azərbaycanın mövqeyinin üst-üstə
düşməsidir. Belə ki, Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin Azərbaycanın Naxçıvanla normal
əlaqələrinin qurulmasını, kommunikasiyaların
açılmasını Ermənistanın qarşısında duran ən
ümdə vəzifələrindən biri kimi müəyyənləşdirir.
Rusiyadan son və davamlı olaraq ortaya qoyulan
mövqe ondan xəbər verir ki, rəsmi Moskva
da regionda nəqliyyat və kommunikasiyaların
açılmasında maraqlıdır.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
açarlarının Azərbaycan və Türkiyə
prezidentlərinə verilməsi o demək idi ki,
Qarabağın da, bundan sonrakı məsələlərin
həllinin də açarı heç kimdə yox, bizdədir.
Bu baxımdan da əminliklə deyə bilirik ki,
açar bizim əlimizdədir, lakin biz qapılarımızı
qıfıllamırıq, əməkdaşlığa da, normal qonşuluq
münasibətlərinə də hazırıq, açığıq.
Türkiyə və Azərbaycanın təklif etdiyi
bütün əməkdaşlıq platformalarının əsasında
qarşılıqlı və faydalı əməkdaşlıq amili
dayanır. Bu əməkdaşlıq platformalarının isə
coğrafiyası və miqyası daha da genişlənir.
Belə ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası
İstanbulda keçirilən VIII Zirvə görüşündən
sonra institusional dəyişiklik edərək, Türk
Dövlətləri Təşkilatı adlandırılıb. Bu dəyişiklik
sadəcə məzmun baxımından deyil, həm də

yaradılan geniş imkanlar, ümumi maraqlar
nəzərə alınaraq mühüm həlli vacib vəzifələrin
həyata keçirilməsində, sinxron addımların
atılmasında mühüm rol oynayacaq. Belə ki,
mövcud fakt beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin
genişlənməsinə, onun fəaliyyət arealının qlobal
əhəmiyyətinə mühüm təsir edəcək amildir.
Son illərdə Azərbaycanın haqq davası
olan Qarabağ, həm də əsrlər boyu digər
məsələlərdə xarici dairələrin milli kimliyimizə,
əqidəmizə, dini inancımıza sərgilədiyi haqsız
və sərt mövqe Azərbaycan və Türkiyənin, məhz
Prezident İlham Əliyevin və Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın son illərdə sinxron şəkildə
atdığı addımların daha da sürətləndirilməsini
şərtləndirdi. Bu baxımdan türk dünyasının
iki lideri türk təşkilatının coğrafiyasını
genişləndirmək məqsədilə Mərkəzi Asiyada
yerləşən türk dövlətlərini də öz soykökündən
uzaq düşməmək, vahidliyimiz və bütövlüyümüz
ətrafında daha sıx birləşmək məsələsində
qətiyyətli addımlar atdılar. Bu istiqamətdə Bakıda
keçirilmiş VII Zirvə görüşündə Özbəkistanın
Türk Şurasına üzv olmasını olduqca müsbət və
sevindirici amil hesab etmək olar.
Türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın
inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bununla
yanaşı, regional və beynəlxalq təşkilatlara
sədrliyi zamanı Azərbaycan təşkilatların və
onlara üzv olan dövlətlərin verdiyi imkanlardan
yararlanmaq əvəzinə, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həmin təşkilatların fəaliyyətinin
daha da gücləndirilməsinə çalışıb.
Türk Şurasına sədrliyimiz Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsində Qələbə
qazanaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi
kimi olduqca tarixi bir mərhələyə təsadüf edib.
Tarixin müəyyən dövrlərində məqsədli şəkildə
aramıza süni divarlar hörməyə müvəffəq olan
məqsədyönlü dairələr 44 gün ərzində türkdilli
dövlətlərin xalqlarının Azərbaycan xalqına
dəstəyinin qarşısını ala bilmədilər. Bu baxımdan
müharibə dövründə onlar ardıcıl olaraq
xalqımıza dəstək ifadə ediblər. Bu gün əminliklə
və qürurla qeyd edirik ki, Azərbaycanın böyük
Zəfəri türk dünyasında birliyin və həmrəyliyin
daha da gücləndirilməsi işində əhəmiyyətli
rol oynayıb. “Türk Dünyasının Ali Ordeni”ni
Azərbaycan Prezidentinə təqdim edən Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın dövlət başçımıza “Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev” deyə
xitab etməsi bütün xalqımız tərəfindən böyük
coşqu və fəxarət hissi ilə qarşılandı. Bunun
müqabilində isə müzəffər Ali Baş Komandanın
bu mükafatın bütün Azərbaycan xalqına
verilmiş mükafat olduğunu bildirməsi də bir
daha sübut etdi ki, dövlətimizin başçısının nəbzi
xalqının nəbzi ilə bir döyünür. Məhz bu birlik və
bərabərliyimiz daimidir, əbədidir, sarsılmazdır.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

ya məhz ulu öndərin sədrlik etməsini
istəmişdi. Bu, mühüm faktor idi. Çünki ziyalılar bilirdilər ki, ölkənin və regionun həmin
günlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının
qarşısında duran vəzifələri reallaşdıra
biləcək yeganə şəxsiyyət məhz Heydər
Əliyevdir.
Bu məqama münasibət bildirərkən də
dövlət başçımızın çıxış və ya nitqindən
iqtibas gətirməyimiz yerinə düşür:
“Müstəqilliklə bağlı ulu öndərin birmənalı,
qətiyyətli addımları xalq tərəfindən yüksək
qiymətləndirilirdi. O vaxt Azərbaycan
Respublikasında Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilmişdi və
bu referendumun nəticələri kobudcasına
saxtalaşdırılmışdı. Sanki Azərbaycan
xalqı müstəqillik istəmir, sanki Azərbaycan
xalqı Sovet İttifaqının tərkibində yaşamaq
istəyir. Bu, absurd idi. Çünki 20 Yanvar
hadisələri hələ təzə-təzə baş vermişdi,
Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizlik,
Dağlıq Qarabağdan və ondan sonra ətraf
bölgələrdən azərbaycanlıların qovulması, Ermənistandan azərbaycanlıların
qovulması – bütün bunlar Azərbaycan
xalqının qəlbində yara kimi qalmışdı.
Belə olan vəziyyətdə hansı vətənpərvər
insan müstəqilliyin əleyhinə səs verə
bilər? Yəni, tam saxtalaşdırılmışdır.
Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Heydər Əliyev referendumun keçirilməsinə
imkan verməmişdir. Bu, böyük cəsarət,
qəhrəmanlıq tələb edən addım idi.
Eyni zamanda, o vaxt Bakıda sovet
Azərbaycanının bayrağı altında oturan
rəhbərlik sanki o keçmişdən elə ikiəlli yapışmışdı ki, onu buraxmaq istəmirdi. Ancaq
Heydər Əliyevin göstərişi və təşəbbüsü
ilə Naxçıvanda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı rəsmi
bayraq kimi təsis edildi və Sovet İttifaqının
dağılmasına hələ çox vaxt var idi”.
Ölkənin aydın təfəkkürlə düşünən
insanlarının Yeni Azərbaycan Partiyasının
ətrafında birləşməsinin və bu partiyanın regionun ən böyük siyasi təşkilatına
çevrilməsinin təməlində də məhz ulu
öndərin həmin dəst-xətti, siyasəti, əməlləri
dayanır. Bu isə o deməkdir ki, bizim daha
möhtəşəm zəfərlərimiz hələ qabaqdadır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

A

lmaniya Federativ Respublikasının
İqtisadiyyat və Energetika
Nazirliyinin dəstəyi ilə alman
sahibkarlarından ibarət nümayəndə heyəti
Azərbaycanda işgüzar səfərdədir. Səfər
çərçivəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyində nazir müavini Rəhman
Hümmətovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə alman sahibkarları arasında görüş
keçirilib.

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyində
alman sahibkarlarla görüş

Nazirlikdən verilən məlumata görə, Almaniya
nümayəndə heyətinin tərkibində nəqliyyat, logistika, konsaltinq və tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər təmsil
olunub. Görüş zamanı alman şirkətləri layihələrini təqdim
edib, təkliflərini səsləndiriblər.
Yeni işgüzar əməkdaşlıq üçün mövcud imkanların
müəyyən edilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb.
Görüşdə nazir müavini Rəhman Hümmətov çıxış edərək
Almaniya və Azərbaycan arasındakı müvafiq sahələrdə
əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən danışıb. Nazir müavini işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən
infrastruktur layihələri barədə məlumat verib və alman
şirkətlərini maraqlandıran məsələlər ətraflı müzakirə
olunub.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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oyabrın 24-də Bakıda “Nizami Gəncəvi: Mədəniyyətlər arasında
körpü” mövzusunda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu öz
işinə başlayıb. “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi ilə reallaşan forumda 15 xarici ölkədən 40-dan
çox alim, elm adamı və ekspertlər, eləcə də dövlət rəsmiləri, ali təhsil
müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların və diplomatik
korpusun nümayəndələri iştirak
edirlər.

Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq
Forum dahi mütəfəkkirin zəngin ədəbi
irsini araşdıran nüfuzlu beynəlxalq alim,
tədqiqatçı və elm adamlarını bir araya
gətirib. Forum çərçivəsində “Nizaminin Orta əsr Şərqində siyasi və ictimai
ənənələrə təsiri”, “Nizami Gəncəvi:
Müasir dünyaya baxış”, “Nizami
Xəmsəsinin dünya ədəbiyyatına və
mədəniyyətinə təsiri”, “Xəmsə” dialoqlarının didaktik rolu”, “Sovet dövründə
Nizami tədqiqatları” mövzularına həsr

edilmiş panel müzakirələr, təqdimatlar,
ikitərəfli görüşlər, kitab təqdimatı və
digər tədbirlər keçiriləcək.
Forum iştirakçılarını salamlayan Baş
nazirin müavini Əli Əhmədov tədbirin
əhəmiyyətindən danışıb. O, Nizami
Gəncəvinin Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi və dünyaya bəxş etdiyi ən böyük
şairlərdən biri olduğunu söyləyərək
deyib: “Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılığı, həyatı bilavasitə Azərbaycanla
bağlıdır. O Gəncədə doğulub və bütün
həyatını orada keçirib. Onun yaradıcılığı
nə dərəcədə Azərbaycanla bağlıdırsa,
o dərəcədə də ümumbəşəri dəyərlərə
xidmət etdiyindən bütün dünyaya
örnəkdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xas olan bütün dəyərlər - xeyirlə
şərin mübarizəsi, gözəlliyin tərənnümü,
ədalətli cəmiyyət problemi, hesab
edirəm ki, bütün xalqlara və bütün
dövrlərə aid ümumbəşəri problemlərdir.
Nizami Gəncəvi böyük şair olmaqla
yanaşı, eyni zamanda, dahi mütəfəkkir,
dərin təfəkkürə sahib filosof idi. Onun
əsərlərində xalqlar arasında dostluq
ideyalarını tərənnüm edən tezislər də
mövcuddur. İndiki dillə desək, Nizami

ya gəlmiş Nizami ömrünün sonunadək
bu qədim şəhərdə yaşayıb, Atabəylər,
Şirvanşahlar və digər türk dövlətlərinin
hökmdarlarının xahişi ilə dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə öz misilsiz
incilərini bəxş edib. Nizami ümumbəşəri
sevgi və fəlsəfənin təkrarsız lirikasını,
ən əsası isə - “Xəmsə” kimi şah əsərini

Bakıda Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumunun
təntənəli açılış mərasimi olub

Gəncəvi xalqlar arasında xoşməramlı
səfir idi. Ona görə də bütün dünya onu
880 il sonra da böyük hörmətlə yad edir.
Onun əsərləri 880 ildən çoxdur ki, sevilir,
oxunur. Nizami Gəncəvi Azərbaycan
xalqının fəxri, iftixarıdır. O, səkkiz əsrdən
çoxdur ki, şeirləri ilə yaşayır. Güman
edirəm ki, şairə xas olan dərin fəlsəfi
fikirlər bu forumda müzakirə ediləcək,
Azərbaycandan kənarda da Nizami
Gəncəvi yaradıcılığına marağı daha da
artıracaq”.
Bu gün Azərbaycanın dünyada
mədəniyyətlərarası dialoq, tolerantlıq,
sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişaf kimi mütərəqqi ideyalarının fəal
təbliğatçısı kimi çıxış etdiyini deyən
mədəniyyət naziri Anar Kərimov bildirib ki, xalqımızın mədəniyyətinin, onun
multikultural dəyərlərinin və baxışlarının
formalaşdırılmasında Nizami Gəncəvi
poeziyasının müstəsna rolu olub:
“Şərqin böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvi təkcə öz doğma vətənində deyil, bütün dünya ədəbiyyatında dərin iz
buraxmış dahi şəxsiyyətlərdəndir. XII əsr
Azərbaycan Atabəylər dövlətinin əsas
mərkəzlərindən olan Gəncədə dünya-

yaratmaqla Şərq intibahının banisi oldu.
Şairin sonrakı nəsillərə qoyduğu poetik
mirası insanları yaxşılığa, mərhəmətə,
dostluğa, millətləri sülhün, ədalətin və
harmoniyanın ümumbəşəri səltənətinin
qurulmasına çağırır”.
Nazir vurğulayıb ki, şairin yaratdığı
poeziya ənənələri zaman və məkan
sərhədlərini aşaraq, əsrlər boyu müxtəlif
xalqların dahi şairləri tərəfindən uğurla
davam etdirilib: “Mövlanə Cəlaləddin
Rumi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişiri
Nəvai, Məhəmməd Füzuli, Əbdurrəhman
Cami və Şərqin daha neçə-neçə dahi
şairləri Nizami yolunun layiqli davamçılarıdırlar. Ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb
edən Nizami mövzularının əks-sədasını
Qərb ədəbiyyatının Dante, Bokaçço,
Volter, Göte, Qozzi, Şekspir və digər
mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında da
sezmək mümkündür. XIX əsrdən rus
dilinə tərcümə olunmağa başlayan Nizaminin əsərlərinə V.Xlebnikov və Ptitsin
kimi rus şairləri də nəzirələr yazıb.
Başqa sözlə, Nizami şəxsiyyəti və irsi
Azərbaycan mədəni mühitində dünyaya
gəlsə də, bütün bəşəriyyətə məxsus
universal bir dəyərdir”.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda
Birgə Kommünike qəbul edilib

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda
Birgə Kommünike qəbul edilib. AZƏRTAC
xəbər verir ki, sənədi mədəniyyət nazirinin
birinci müavini Elnur Əliyev təqdim edib.
Kommünikedə deyilir:
“Biz “Nizami Gəncəvi:
Mədəniyyətlər arasında
körpü” mövzusunda keçirilən
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Forumunun iştirakçıları dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin 880
illik yubileyini qeyd etmək,
habelə onun ecazkar və daimi
maarifləndirici ədəbi irsinə
hörmət və ehtiramımızı ifadə
etmək üçün Bakı şəhərində bir
araya gəlmişik.
Biz Nizami Gəncəvinin
zəngin fəlsəfi ədəbi
irsinin qorunması və
təbliği istiqamətində
göstərdiyi səylərə görə
Azərbaycan hökumətinə öz
minnətdarlığımızı bildiririk. Bu
baxımdan 2021-ci ilin “Nizami
Gəncəvi İli” elan edilməsi ilə

bağlı Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin imzaladığı
Sərəncamı xüsusən qeyd
etmək istərdik. Biz, həmçinin
Mədəniyyət Nazirliyinin bu
Forumu Bakı şəhərində
təşkil etmək təşəbbüsünü də
alqışlayırıq.
Biz qəbul edirik ki, dahi
Nizaminin ölməz ideya və
dəyərləri Şərq dünyasının
Mövlana Cəlaləddin Rumi,
Yunus Əmrə, Əmir Xosrov
Dəhləvi, Əbd ər-Rəhman Cami,
Əlişir Nəvai və Məhəmməd
Füzuli kimi görkəmli şair və
mütəfəkkirlərinə, eləcə də
digərlərinə ilham verməklə
yanaşı, regionda ədəbi-poetik
ənənələrin formalaşmasına,
fəlsəfi, sosial-mədəni və
siyasi həyatın inkişafına,

habelə ədəbi təfəkkürün
tərəqqisinə təsir və nüfuz
edib. Tədqiqatçılar hətta
Dante, Bokaçço, Şekspir,
Höte, Rustaveli və digər
Qərb ədəbiyyatının dahi
klassiklərinin əsərlərində də
Nizaminin təsirinin izlərini
tapıblar.
Nizami yaradıcılığının
şah əsəri - məşhur “Xəmsə”
toplusunda ehtiva olunan
fikirlər bu günədək qlobal
gündəliyin əsas prioriteti
olan və çağdaş dünyamızda
da öz aktuallığını itirməyən
humanizm, bərabərlik,
ədalət, sülh naminə davamlı
əməkdaşlıq və mehriban
qonşuluq münasibətlərinin
təşviqi kimi ümumbəşəri
dəyərlərin təbliğində əsas rol
oynayıb.
Biz xüsusən vurğulayırıq
ki, Nizami dühasının zamanməkan məfhumundan asılı
olmayan ideyaları qlobal
miqyasda fərqli mədəniyyətlər
və sivilizasiyalar haqqında
təsəvvürün təşəkkülü
baxımından olduqca
əhəmiyyətli olmaqla yanaşı,
güclü təsir və nüfuza malikdir.
Dahi Nizaminin əsərlərində
istər ayrı-ayrı insanların
inkişafına, istərsə də
ümumilikdə cəmiyyətə aid olan
bir sıra məsələlər işıqlandırılır,
insan həyatının demək olar ki,
bütün aspektləri xüsusunda
ensiklopedik yanaşma tərzi
nümayiş etdirilir.
Biz, həmçinin vurğulayırıq
ki, Nizami dühasının zəngin
irsi çoxtərəflilik və inklüzivlik

ənənələrini müjdələyən və
bununla da universal dialoq
üçün unikal platforma kimi
xidmət edən ilham mənbəyidir.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində
yer alan ideya və mesajlar
multikulturalizm, tolerantlıq və
sülh şəraitində birgəyaşayış
anlayışlarını təbliğ edir.
Biz, həmçinin Mədəniyyət
Nazirliyinin BMT-nin 2030-cu
il üçün Qlobal Gündəliyində
göstərilən Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin (DİM)
həyata keçirilməsini Nizami
Gəncəvinin prizmasından izah
edilməklə yeni yanaşma ilə
gücləndirmək təşəbbüsünü
alqışlayırıq. Bu yanaşma DİMləri milli mədəniyyət, tarix və
adət-ənənələrin bir hissəsi kimi
təqdim edərək daha yaxşı icma
sahibliyinə imkan verəcək.
İcmalar onları ənənələrinə xas
olan və onlardan qaynaqlanan
dəyərlər və məqsədlər kimi
qəbul etmədikcə, DİM-lərə heç
vaxt tam nail olunmayacaq.
Biz digər dövlətləri DİM-in tam
şəkildə həyata keçirilməsində
yeni mərhələ kimi xidmət edə
biləcək belə bir yanaşmadan
istifadə etməyə çağırırıq.
Nizaminin böyük mədəni
və zəngin fəlsəfi irsinin müasir
dünyada güclü əks-səda
doğurduğunu nəzərə alaraq,
Forum iştirakçıları bu tədbirin
regional əhəmiyyətli müxtəlif
məsələlərin müzakirəsi
məqsədilə mühüm dialoq
platforması kimi müntəzəm
olaraq Azərbaycanda
keçirilməsini təklif edirlər”.

A.Kərimov qeyd edib ki, Nizami
təkcə poeziya və fəlsəfə tarixində
deyil, həm də ötən səkkiz əsrdən artıq
bir müddətdə, mədəniyyətin bir çox
sahələrində şah əsərlərin yaranması
üçün ilham mənbəyi kimi çıxış edib.
Onun əsərlərindəki motivlərə həsr
olunmuş orta əsr miniatürləri və tətbiqi
dekorativ sənət nümunələri bu gün
dünyanın aparıcı muzeylərinin ən dəyərli
eksponatları sırasında nümayiş etdirilir.
Əsrlər ötüb keçsə də, Nizami irsi öz
aktuallığını daim qoruyub saxlayır, dahi
şairin insan cəmiyyətində xoşbəxtlik və
tərəqqinin bərqərar olunması üçün XII
əsrdə təqdim etdiyi sosial həllər müasir
dövrdə də gələcəyi işıqlandırmağa davam edir. Onun insan cəmiyyətinə ensiklopedik yanaşması bugünkü dünyada da
parlaq gələcək üçün çalışan müxtəlif din,
dil, peşə sahibləri üçün ilham mənbəyi
olmağa layiqdir.
“Məlumdur ki, BMT-nin 2030
Gündəliyi çərçivəsində qəbul olunmuş
17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi (DİM)
bütün qlobal problemlərin həllini nəzərdə
tutur. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz bu
istiqamətdə yeni yanaşmanı təklif edirik.
Bu yanaşma DİM-lərə nail olunmasında

cəmiyyətlərin rolunun gücləndirilməsini
hədəfləyir. Buna uyğun olaraq dayanıqlı inkişaf naminə 17 məqsəddən
hər biri Nizami Gəncəvi prizmasından
nəzərdən keçirilib. Beləliklə, DİM-lərin
əksəriyyətinin tarixən insanlıq problemi
olduğu müəyyən edilib.
Təklif edilən bu yanaşma ölkələrin
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, həmçinin
öz mədəniyyətləri çərçivəsində qəbul
etmələrini dəstəkləyərək problemlərin
həllində mədəni irsin vacibliyini qeyd
edir. Bununla əlaqədar olaraq, əslində,
burada DİM və mədəniyyət kəsişməsinin
önəmini xüsusilə göstərmək istəyirik.
Biz istəyirik ki, BMT ölkələri DİM-lərin
təmin edilməsi üçün özünün mədəniyyət
siyasətini, məcazi mənada hamı öz
“Nizami Gəncəvi”sini tapsın”, - deyə
A.Kərimov Nizami Gəncəvi ilə əlaqədar
Mədəniyyət Nazirliyinin bununla bağlı
təşəbbüsünü tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb.
Forumda çıxış edən Türkiyə
Respublikasının mədəniyyət və turizm
naziri Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib
ki, “Nizami Gəncəvi kimdir?” sualının
cavabı çox genişdir. O, yaradıcılığı ilə bir
çoxlarına ədəbiyyatın qapısını açmaqla
yanaşı, astronomiyanı, fəlsəfəni, coğrafiyanı, tibbi və riyaziyyatı, eyni zamanda,
7 dili mükəmməl bilən alimdir. Nizami
Gəncəvi ürəyində və beynində mürəkkəb
düşüncələri yoxlayıb, əldə etdiyi nəticəni,
istər duyğu, istərsə də fikirləri mükəmməl
şəkildə sözə çevirərək insanlıq üçün
miras qoyub: “Türk dünyası böyük atasının əmanətlərinə qürurla sahib çıxmağa
və nəsildən-nəslə ötürməyə davam
edəcək. Biz, türk dünyasının mədəniyyət
körpüsünü yaradan əcdadlarımıza
idarəçisindən sənətkarına, aliminə qədər
sahib çıxmağın məsuliyyətini daşıyırıq. Əks halda, bizi bir və bütöv edən
bu bənzərsiz insanlar ya unudulacaq,
ya da öz millətindən, soyumuzdan,
tariximizdən, birliyimizdən qoparılıb
yadlaşdırılacaq. Buna görə də bir olub
minillik tariximizə birlikdə sahib çıxacağıq”.

Özbəkistan Respublikasının
mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov vurğulayıb ki, dünya tarixini türk
şəxsiyyətləri olmadan təsəvvür etmək
mümkün deyil. Onların arasında iki
önəmli insanın adını xüsusi vurğulamaq lazımdır: Nizami Gəncəvi və Əlişir
Nəvai. Bu günlərdə Özbəkistanda da
Əlişir Nəvainin 580 illik yubileyi qeyd
edilir. Həm Nizami Gəncəvi, həm də
Əlişir Nəvai böyük mütəfəkkirlərdir.
Bu şəxsiyyətlər düşüncə tarixinə
önəmli əsərlər bəxş ediblər. Nəvai
“Xəmsə”sini yazanda Nizamidən ilhamlanıb və əsərlərində onu müəllim kimi
dəyərləndirib. Özbəkistanda Nizaminin
“Xəmsə”si tərcümə edilib və araşdırılıb.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin
beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə
xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy
çıxış edərək Forumun keçirilməsini
yüksək qiymətləndirib. Diqqətə çatdırıb ki, Rusiyada Nizami Gəncəviyə iki
böyük şəhərdə - Moskvada və SanktPeterburqda heykəl qoyulub. Həmin
heykəllər ucaldılanda heç də asan
dövr deyildi. Lakin Nizami Gəncəvi bu
şəhərlərdə adının əbədiləşdirilməsinə
layiqdir. O, təkcə Azərbaycanın deyil,
Şərqin dahi oğludur.
“Bu ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan
olunması əhəmiyyətli hadisədir. Hazırda bu il çərçivəsində Rusiyada Ermitaj
Muzeyində Azərbaycan xalçasının
nümayişi keçirilir. Nizami Gəncəvi İslam
dünyasında maarifləndirmə işığını
özündə təcəssüm etdirib. Bu işıq bu
günə qədər bizim üzərimizdədir”, - deyə
Mixail Şvıdkoy vurğulayıb.
Açılış mərasiminin sonunda Forumun 8 bənddən ibarət Birgə Kommünikesi qəbul edilib.
Sonra tədbir iştirakçıları xatirə
fotoşəkili çəkdiriblər və “Nizaminin
əsərlərinin motivləri miniatür sənətdə”
mövzusunda sərgi ilə tanış olublar.
Forum işini noyabrın 26-dək panel
müzakirələrlə davam etdirəcək.

AZƏRTAC

Kəlbəcərin dinc yolla azad edilməsi
hərbi qələbəmizin nəticəsində mümkün oldu
“Şərəf və ləyaqətlə yazılmış 44 günlük Zəfər tariximiz bir sıra vacib
məqamları ilə Azərbaycan tarixində dərin izlər qoyub. Hərb meydanında
Azərbaycan Ordusunun qazandığı misilsiz qələbə düşməni siyasi
müstəvidə də diz çökdürdü. Demək olar ki, müharibə vaxtı məhv edilmiş
və pərən-pərən salınmış Ermənistan ordusunun qalıqlarının yeganə
xilas yolu kapitulyasiya aktı oldu. Nəticədə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın
döyüşsüz, itkisiz işğaldan azad edildi”. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev
mediaya bu açıqlamasının davamında bildirib:
–Təbii ki, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri bu əraziləri də azad edəcəkdi,
amma ordumuzun gücünü, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətini
və ali sərkərdəlik keyfiyyətlərini görən
düşmən məğlubiyyətini öncədən
rəsmiləşdirmə məcburiyyətində qaldı.
Ermənistan tərəfi anladı ki, Azərbaycan
əsgəri öz torpağının bir qarışını belə
düşmənə verməz. Məhz əsgərlərimizin
döyüş ruhu və psixoloji üstünlüyü bütün
cəbhə boyu qalibiyyətimizi təmin etdi.
Kəlbəcərin dinc yolla azad edilməsi hərbi
qələbəmizin nəticəsində mümkün oldu.
1993-cü il aprelin 2-də Kəlbəcəri
işğal edən Ermənistan amansız talanlar
törətmişdi, əliyalın dinc sakinlərə divan
tutmuşdu. İşğal nəticəsində 511 dinc
sakin öldürülmüş, 321 adam əsir götürülmüş və itkin düşmüşdü. Bu, insanlıq
simasını itirmiş düşmənin öz tarixinə
yazdığı qanlı cinayətdir. İşğal dövründə
Ermənistan bütün beynəlxalq normalara zidd olaraq Kəlbəcərdə qanunsuz
məskunlaşma aparmışdı. O torpaqlarda
əbədi yaşayacaqlarını, Azərbaycanın
işğalla barışacağını düşünmüşdülər. Onların arzuları da, əməlləri də, xarakterləri
də işğala köklənmişdi.
Mənfur düşmən faşist düşüncəsi ilə
öz çirkin niyyətlərinin həyata keçəcəyini

xəyal edirdi. Amma Azərbycan dövlətinin
başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətli
və dəyişməz mövqeyi, xalqımızın sarsılmaz birliyi və ordumuzun yenilməz
qüdrəti Ermənistanın bu istəklərini
alt-üst etdi. 44 gün ərzində düşmənin
uzun illər hazırlanmış işğal strategiyası iflasa uğradı, faşizm siyasəti süqut
etdi. Beləliklə, separatizm tutarlı dərsini
aldı, məğlubedilməz erməni ordusu mifi
məhv edildi. Erməni əsgərinin qorxaq və
fərari olduğu sübuta yetirildi, qəhrəman
adlandırdlqları generalların isə əsgər
payına göz dikən paqonlu oğrular olduğu üzə çıxdı. Düşmənlərin Azərbaycan
haqqında uydurduqlarının yalan və
böhtan olduğu məlum oldu. Biz bunu 44
gün ərzində məhz Ali Baş Komandanın
ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək
bacardıq.
Babalarımızdan bizə miras qalmış
“Güc birlikdədir”, “Birlik olmayan yerdə
dirilik də olmaz” kimi müdrik kəlamlar
mənəvi dayağımız oldu. İnanırıq ki,
bundan sonra da bu birlik əbədi və
sarsılmaz qalacaq, gələcək uğurlarımızın
təminatçısı olacaq.
Bir il əvvəl ermənilər qanunsuz
məskunlaşdıqları Kəlbəcər ərazisindən
çıxarkən törətdikləri əməllər də bütün
dünyanı dəhşətə gətirdi. Həmin vaxt

dünyanın nüfuzlu media vasitələri bu
barədə reportajlar yayımlamışdılar:
Onlar Kəlbəcərdən çıxarkən evlərə od
vururdular, ağacları kəsib doğrayırdılar,
hətta heyvanları belə məhv edirdilər, bir
sözlə, insana xas olmayan vəhşiliklər
törədirdilər.
Bu gün Kəlbəcərdə abadlıq-quruculuq
işləri sürətlə həyata keçirildiyini söyləyən
AHİK sədri sonda deyib: “Bu ilin 16 avqust tarixində dövlətimizin başçısı cənab
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Kəlbəcər rayonunda oldular,
aparılan işlərlə yaxından tanış oldular.
Burada görülən işlərin miqyası bir daha
göstərir ki, yaxın gələcəkdə Kəlbəcər
respublikamızın inkişaf etmiş rayonlarından birinə çevriləcək, sakinlərin orada
rahat və xoşbəxt yaşaması üçün hər cür
şərait yaradılacaq. İşğaldan əvvəl də rayonun turizm potensialı yüksək olub, indi
də bu imkan mövcuddur. Əsrarəngiz və
göz oxşayan təbiəti, təbii mineral suları,
dünya şöhrətli İstisu qaynağı və digər
sərvətləri buraya çoxsaylı turistlər cəlb
edəcək. Bu da rayonun iqtisadi gücünü
artıracaq”.

Hazırladı:
R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu
panel iclaslarla davam edib
Noyabrın 24-də Bakıda təşkil olunan Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumu açılış mərasimindən sonra günün ikinci
yarısında “Nizaminin Orta əsr Şərqində siyasi və ictimai
ənənələrə təsiri” mövzusunda ilk panel iclasla davam edib.

poemasının süjet və motivlərinə rast
gəlinməsi deyilənləri təsdiq edir.
Hötenin "Qərb-Şərq Divanı"nda
ayrı-ayrı şeirlərin Nizami Gəncəvinin
yaradıcılıq dühasına ithaf olunduğu

Nizaminin Orta əsr
Şərqində siyasi və ictimai
ənənələrə təsiri
Bakı Slavyan Universitetinin
kafedra müdiri, professor Rəhilə Qeybullayevanın moderatorluğu ilə keçən
iclasda Fransanın "Musuomans en
Franse" jurnalının baş redaktoru Jan
Mişel Brunun “Nizaminin fransız maarifçilik fəlsəfəsinə təsiri” adlı məruzəsi
dinlənilib. Natiq bildirdi ki, Nizami xalq
konsepsiyasına dərindən bələd olan
mütəfəkkir kimi sonrakı dövrlərdə bir
çox dövlətlərin siyasi və mədəni baxışlarına təsir göstərib. Nizami barış
və istiqlal tərəfdarı idi: “Biz Nizaminin
“Xəmsə”sində bu çağırışları açıqaydın görürük. Yalnız azad insanlar
Nizami əsərlərindən ilham ala bilərlər.
Biz təminatlı və intizamlı cəmiyyət
yaratmaqla Nizami ideyalarına əməl
etmiş olarıq. Bunun üçünsə Nizaminin təbliğ etdiyi kimi elm yeganə çıxış
yoludur”.
Rusiya Milli Kitabxanası Əlyazmalar departamentinin
şərqşünaslıq sektorunun müdiri
Olqa Vasilyeva “Xəmsə”nin Buxara
nüsxəsi” mövzusunda məruzə edib.
Bildirib ki, Nizaminin 880 illiyi ilə
əlaqədar kitabxanada şairin irsinə
həsr edilmiş “Sözün sehrbazı” adlı
bölmə fəaliyyətə başlayıb. Məruzəçi,
həmçinin Rusiya Milli Kitabxanasında qorunan 1656-cı ilə aid Buxara əlyazması olan “Xəmsə”nin
özəlliklərindən, kitabda yer alan
miniatürlərdən də söz açıb.
Ərzurum Atatürk Universitetinin
professoru Nemət Yıldırım “Nizami
Gəncəvi və “İskəndərnamə”, Kırıkkale
Universitetinin professoru Adnan Kara
İsmayıloğlu isə “Nizami Gəncəvinin
kimliyi və Şərqin ədəbiyyat tarixi
üzərində arqumentləri” mövzularında
çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, tarix
türk millətinin elə bəşəri sərvətlərini
öz səhifələrində əbədiləşdirib ki,
onlar öz həyatları, duruşları, fikirləri,
danışıqları, əsərləri ilə dünya fırlandıqca bizə yolumuzu, istiqamətimizi
göstərməkdə davam edir. Bundan
əlavə, onlar itirilmiş insanlığa, səmimi
olaraq həqiqəti axtaranlara bələdçi
olmağa davam edəcəklər. Öz yaradıcılığı ilə bütün dünyada şöhrət
qazanan, ədəbiyyatın əbədi zirvəsi
sayılan böyük Nizami yalnız dahi şair
deyil, ölməz ideyaları ilə öz dövrünü qabaqlamış, ülvi məhəbbət, milli
köklərə bağlılıq, ədalətli cəmiyyət,
əməksevərlik kimi ən mühüm mövzu-

lara toxunan kamil söz ustadıdır.
Məruzələrdən sonra mövzular
ətrafında diskussiyalar aparılıb.

Nizaminin “Xəmsə”sinin
dünya ədəbiyyatına və
mədəniyyətinə təsiri
Günün ikinci panel iclas “Nizaminin “Xəmsə”sinin dünya ədəbiyyatına
və mədəniyyətinə təsiri” mövzusunda
İtaliyanın Piemonte Universitetinin
professoru Stefania Sininin moderatorluğu ilə keçirilib.
İlk olaraq Fransa Milli Elmi
Tədqiqatlar Mərkəzinin (CNRS)
tədqiqatçısı, Praktiki Ali Araşdırmalar
Məktəbinin (EPHE) doktoru, mətnlər
və müasir ideologiyalar tarixi üzrə
mütəxəssis Kərim İfrakın çıxış edib.
O, “Dünya ədəbiyyatında Nizami
təsiri” mövzusunda məruzəsində
Nizaminin Avropa mədəniyyətinə
təsirindən söz açıb. Nizaminin zəngin
yaradıcılığı Çoser, Şekspir, Dante, Bokkaçço, Şiller, Höte, Balzak,
M.Tven, Volter və başqa dünya
ədəbiyyatı korifeylərinin yaradıcılığında əks-səda doğurub. Şərqdə təkcə
onun "Leyli və Məcnun" poemasına
500-dən çox nəzirə yazılıb.
Avropa xalqlarının ədəbiyyat
larında da Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə səsləşən və "Xəmsə"nin təsiri
ilə əsərlər yazılıb.
Bokkaççonun "Ameto" povesti,
K.Qozzinin "Yarı ciddi, yarı zarafat" ("Turandot") nağıl tamaşası,
Y.Hammerin "Şirin" poeması, Volterin
"Zadiq, yaxud tale" povesti, M.Tvenin
"Tom Soyyer xaricdə" romanında
və başqa əsərlərdə, eyni zamanda,
Şillerin "Turandot" pyesində Nizami Gəncəvinin təkcə "Yeddi gözəl"

nizamişünaslıqda çoxdan təsdiq olunmuş və öz həqiqi qiymətini almışdır.
Bəstəkarlardan K.Beber, F.Buzoni,
C.Puççini Nizami Gəncəvinin "Yeddi
gözəl" poemasının motivləri əsasında
musiqi əsərləri bəstələmişlər.
Volterin 1746-cı ildə yazmış olduğu fantastik və macəra
süjetləri ilə zəngin "Zadiq, yaxud
tale" əsərinə həmin kitabın təsirini
1931-1959-cu illər arasında Böyük
Britaniya Parlamentinin üzvü olmuş
ingilis tədqiqatçısı M.P.Konant belə
göstərmişdi: "Onların (Sərəndipin üç

A

zərbaycanın Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov
noyabrın 24-də Rusiya
Federasiyasının Prezidentinin Beynəlxalq mədəniyyət
əməkdaşlığı üzrə xüsusi
nümayəndəsi Mixail Şvıdkoyla
görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə tərəflər Azərbaycan-Rusiya
əməkdaşlıq gündəliyinin humanitar və

mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq
məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.
Gələn il iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin
qeyd ediləcəyi nəzərə alınaraq, bu xüsusda
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Tərəflər, həmçinin regional və qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.

Ağdam şəhərində 4 meşə sahəsi
və 23 park salınacaq

İşğal dövründə Ağdamı talan edib dağıdan
erməni vandalları yaşıllıqları da məhv edib,
bioloji müxtəlifliyə, regionun ekoloji durumuna
ciddi ziyan vurublar. Odur ki, Ağdamda
aparılan quruculuq işləri çərçivəsində ərazinin
yaşıllaşdırılması xüsusi diqqətdə saxlanılacaq.

gənc oğlunun - M.İ.) Bəhram şahın
ölkəsindəki ilk macərasını Volterin "Zadiq"də təqlid etdiyi həqiqətə
uyğundur".
XVIII əsr ingilis şairi İsaak Dizraeli
1799-cu ildə "Məcnun və Leylinin
məhəbbəti" mənzum poemasını
qələmə almış və bu əsər əsasında
İsaak Brandon "Qeys, yaxud səhrada
məhəbbət" adlı opera bəstələmişdi.

Fransız dilində çapdan çıxmış
“Nizami Gəncəvi: qəzəllər və
kəlamlar” kitabının təqdimatı olub

Azərbaycan şairi olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Məruzələrdən sonra çıxışçılar
iştirakçıları maraqlandıran sualları
cavablandırıblar.
Panel iclas müzakirələrlə davam
edib. Qeyd edək ki, forum noyabrın
26-dək davam edəcək.

AZƏRTAC

Ermənistanın təxribatları
ilə bağlı əsassız məlumatlar
yayanlar barəsində
araşdırmalar başlanıb
Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunda Ermənistanın noyabrın
15-də və 16-da Kəlbəcər və Laçın rayonları
ilə sərhədboyu ərazilərdə törətdiyi
silahlı təxribatla əlaqədar bəzi kütləvi
informasiya vasitələri və sosial şəbəkə
istifadəçiləri tərəfindən həqiqətə uyğun
olmayan məlumatların paylaşılması ilə
bağlı araşdırmalara başlanıb. Bu barədə
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
məlumat verilib.

Noyabrın 24-də Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumu çərçivəsində
fransız dilinə tərcümə edilmiş “Nîzâmî
Gandjavî: Ghazals suivis de Aphorismes” – “Nizami Gəncəvi: qəzəllər və
kəlamlar” adlı kitabın təqdimatı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Praktiki Ali
Tədqiqatlar Məktəbinin
doktoru, Fransa Milli Elmi
Tədqiqatlar Mərkəzinin
tədqiqatçısı, islamşünas
alim Kərim İfrak çıxış edərək
Nizami yaradıcılığından, onun
əsərlərindəki ümumbəşəri ideyalardan söz
açıb.
Azərbaycanda Fransız İnstitutunun icraçı
direktoru Conatan Hakan Ünlü, Azərbaycan
Dillər Universitetinin Fransız dili leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Gülnarə Sadıxova Nizami irsinin özəlliklərindən danışaraq təqdimatı
keçirilən kitab barədə fikirlərini bölüşüblər.
Qeyd olunub ki, dünya ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yubiley
ili çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi tərəfindən Nizami irsinin beynəlxalq
səviyyədə təbliği məqsədilə əcnəbi dillərdə
bir sıra nəşrlər çap olunub. Xarici nəşrlərdən
biri, mərhum azərbaycanlı professor, filologiya elmləri doktoru Əli Musayev tərəfindən
1990-cı illərdə fransız dilinə tərcümə olunmuş Nizami Gəncəvinin 50 qəzəli və 50
kəlamından ibarət kitab layihəsidir.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, Fransada
fəaliyyət göstərən kitab mağazaları, “Fnac”
və “Amazon” onlayın satış şəbəkələri
üzərindən ictimaiyyətə təqdim edilən yeni

Məruzəçi dünya ədəbiyyatında
Nizamidən təsirlənən çoxsaylı
nümunələri panel iştirakçılarının
diqqətinə təqdim etdi.
Pakistan Milli Akademiyasının
Folklor və Maddi Mədəni İrs İnstitutunun professoru Talha Ali Kushavaha
mədəni müxtəlifliyi bir araya gətirən
Forum təşkilatçılarına minnətdarlığını
ifadə edib. Diqqətə çatdırıb ki, Rumi
və Nizami yaradıcılığı ölkəsində ən
çox müraciət edilən mövzudur. İrland
işğalına qədər Pakistanda fars dili
üstünlük təşkil etdiyi üçün Nizami yaradıcılığı geniş yayılaraq qavranılıb.
Biz istərdik ki, müasir gənclik də Nizami ideyalarını öyrənsin və gələcəyə
ötürsün.
Macarıstanın Karoli Gaspar Universitetinin professoru Miklos Sarkozi ölkəsində Nizami tədqiqatçıları
ilə bağlı geniş məruzə ilə çıxış edib.
Bildirib ki, Nizami irsinin tədqiqinin
Macarıstanda 500 illik tarixi var.
İlkin dövrdə Osmanlılar onu təbliğ
edirdilər. Macarıstan 150 il Osmanlı tərkibində olduğundan həmin
dövrdə geniş təbliğ olunub. Hazırda
Macarıstan Milli Elmlər Akademiyasında Osmanlı dövrünə aid Nizami
əlyazmaları qorunur. Vyanada qorunan bu əlyazmanın əsas nüsxəsi
“Xəmsə”nin xülasə formasıdır. Macarıstanın tanınmış alimləri Reyc, A.
Vambery, V. Bacher, S.Kegi Nizami
yaradıcılığı ilə bağlı çoxsaylı araşdırmalar müəllifi kimi tanınırlar. Kegi
1980-ci illərdə Azərbaycana səfər
etmiş və Bakı xüsusən də Nizami
Gəncəvi haqqında kitab yazmışdır.
O öz əsərlərində dəfələrlə Nizaminin

Azərbaycanın xarici işlər naziri
Rusiya Prezidentinin xüsusi
nümayəndəsi ilə görüşüb

nəşr fransızdilli oxucuların böyük Azərbaycan
şairinin irsi ilə yaxından tanış olmasına şərait
yaradacaq.
Bu ilin oktyabrın sonunda Fransada
“HÉMISPHÈRES ÉDITIONS/MAISONNEUVE & LAROSE” nəşriyyatı tərəfindən çap
olunmuş “Nîzâmî Gandjavî: Ghazals suivis
de Aphorismes” - “Nizami Gəncəvi: qəzəllər
və kəlamlar” adlı kitabın redaktorları görkəmli
fransalı türkşünas, qafqazşünas alim Remy
Dor və Azərbaycan Dillər Universitetinin
Fransız dili leksikologiyası və üslubiyyatı
kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Gülnarə Sadıxova, "Ön söz"ün müəllifi
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə
Heyətinin həmsədri İsmayıl Səragəldin,
müqəddimənin müəllifi Ümumdünya Verona
Şeir Akademiyasının təsisçisi, görkəmli yazıçı
Məhəmməd Nadir Aziza, Nizami Gəncəvinin
həyat və yaradıcılığı haqqında fəslin
müəllifi islamşünas alim Kərim İfrak, müasir
Azərbaycan miniatürü tərzində çəkilmiş 23
illüstrasiyanın müəllifi isə rəssam Pərnisə
Əsgərovadır.

Müəyyən edilib ki, 4 nəfər – Ziyatay Muradov, Aqil
Ələkbərov, Mehman Süleymanov və Nadir Vəliyev həmin
hadisələrlə bağlı sosial şəbəkələrdə ictimaiyyətdə təşvişə
səbəb ola biləcək, dəqiqləşdirilməmiş, rəsmi mənbələrə istinad edilməyən, süni ajiotaj yaratmaq məqsədilə həqiqətə
uyğun olmayan məlumatlar paylaşıb.
Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar
idarəsində Ziyatay Muradov barəsində toplanmış materiallar əsasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1.1.1-ci
(informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə yayılması qadağan edilən
informasiyanın yerləşdirilməsinə yol verilməsi) maddəsi ilə
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılaraq baxılması
üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Aqil Ələkbərov,
Mehman Süleymanov və Nadir Vəliyevə isə prokuror təsir
tədbiri aktı olan xəbərdarlıq elan edilib.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu bildirir
ki, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Süni ajiotaj yaratmaq məqsədilə yalan və dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar
yayan kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə
istifadəçiləri barəsində cinayət məsuliyyəti də daxil olmaqla, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş daha ciddi tədbirlər
görüləcək.

AZƏRTAC

Bunu Ağdam şəhəri daxil
olmaqla Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş
hissəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi Emin
Hüseynov AZƏRTAC-ın
bölgə müxbirinə açıqlamasında deyib. O bildirib ki,
Baş plana əsasən Ağdam
şəhəri intensiv bağlarla əhatə
olunacaq. Ağdam şəhərində
4 meşə sahəsinin, 23 parkın
salınması nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə, şəhər ərazisinin
20 faizi yaşıllıqla örtüləcək.
“Artıq Ağdam şəhərində
su kanalının keçəcəyi yerdə
meşə parkı salınıb. Biz
ağacların əkilməsini davam
etdiririk. Bu günlərdə Prezidentin təşəbbüsü ilə başla-

nan ağacəkmə aksiyasına
qoşulduq. Sənaye zonasının
və meşə parkın ərazilərində
şam ağacları əkdik. Bundan
sonra da ağacəkmə aksiya-

ları davam edəcək. Əsgəran
yolunun üstündə dağüstü
parkın salınması nəzərdə
tutulur. Dağüstü park şəhərin
içərisinə qədər uzanacaq.
Orada da park olacaq, uşaqlar üçün əyləncə attraksionla-

rı quraşdırılacaq. Salınacaq
yaşıllıqlar həm şəhərin ekologiyasına, həm də gözəlliyinə
töhfə verəcək”, – deyə Emin
Hüseynov əlavə edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti
INTERPOL-un Baş Assambleyasının
sessiyasında iştirak edir

A

zərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) nümayəndə
heyəti Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatı – INTERPOL-un Baş
Assambleyasının sessiyasında iştirak edir.

DİN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, daxili işlər nazirinin birinci müavini,
polis general-leytenantı Seyfulla Əzimovun
rəhbərliyi ilə INTERPOL-un Milli Mərkəzi Bürosunun rəisi, polis general-mayoru Əlaslan
Ağayev, Büronun şöbə rəisinin müavini,
polis polkovniki Hamlet Babayev və DİN-in
Türkiyədəki nümayəndəsi, polis polkovniki
Elşad Süleymanovdan ibarət nümayəndə
heyəti INTERPOL-un Baş Assambleyasının
noyabrın 23-dən 25-dək İstanbulda keçirilən
89-cu sessiyasında iştirak edirlər.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan
nümayəndə heyətinin Türkiyənin daxili işlər
naziri Süleyman Soylu ilə görüşü olub.

S.Əzimov Azərbaycan Respublikasının
daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət
Eyvazovun səmimi salamlarını Türkiyənin
daxili işlər naziri Süleyman Soyluya çatdırıb.
Görüşdə qeyd olunub ki, bu gün iki qardaş ölkə arasındakı səmimi dostluq və qardaşlıq münasibətləri Daxili İşlər nazirliklərinin
qarşılıqlı fəaliyyətinə çox müsbət zəmin
yaradıb.
S.Soylu da onun səmimi salamlarını nazir
Vilayət Eyvazova çatdırmağı xahiş edib.
Dostluq və mehribanlıq şəraitində keçən
görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra
məsələlər müzakirə edilib.
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Beynəlxalq reytinq mərkəzləri Azərbaycanda
islahatları yüksək qiymətləndirir

Azərbaycanın sosial - iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi
uğurlar, eləcə də ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar,
rəqabətədavamlı, innovativ iqtisadi sistemin formalaşdırılması
istiqamətində atılan ardıcıl addımlar dünyanın aparıcı iqtisadimaliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq səviyyəsini tədqiq
edən mərkəzlərin diqqətindən kənarda qalmır və yüksək
qiymətləndirilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin
proqnozları da bir daha təsdiqləyir ki,
Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən
azad ölkədir. Respublikada əlverişli
biznes, investisiya mühiti mövcuddur. Eyni zamanda, hökumət vergi
gəlirlərində və kapital xərclərində,
habelə milli valyutanın məzənnəsi
ilə bağlı təsirli nizamlayıcı addımlar
atmaqla mövcud valyuta ehtiyatlarının azalmasının qarşısını alır. Bu isə
liberal iqtisadi islahatların, düşünülən,
elmi əsaslara malik inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi, siyasi
iradə nəticəsində mümkün olur və
bütün bunlar dövlətimizin dünyanın
inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə çatmaq əzmindən, Azərbaycanın uğurlu
gələcəyindən xəbər verir.
Azərbaycanın bütün bu və digər
uğurları, sistemli iqtisadi siyasəti,
reallaşdırdığı islahatlar dünyanın
aparıcı iqtisadi-maliyyə institutları
və reytinq mərkəzləri tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir. Məsələn,
“S&P Global Ratings” beynəlxalq
reytinq agentliyinin bu yaxınlarda
Azərbaycan manatının məzənnəsi ilə
bağlı proqnozu diqqət çəkir. Belə ki,
agentlik növbəti dörd ildə Azərbaycan
manatının məzənnəsinin ABŞ dollarına nisbətdə sabit 1,7 səviyyəsində
olacağını proqnozlaşdırır. Beynəlxalq
reytinq agentliyi hazırda manatın
məzənnəsinin dövri fiksasiya ilə çevik

məzənnə rejimi kimi təsvir edir.
“S&P Global Ratings” agentliyi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının 2024-cü ilə qədər
20,2 faiz artaraq 7,521 milyard ABŞ
dollarına çatacağını da proqnozlaşdırır.
“Moody`s” beynəlxalq reytinq
agentliyi tərəfindən isə Azərbaycanda
makroiqtisadi dayanıqlılığın əsas qarantı kimi ölkəmizin valyuta rezervləri
göstərilir ki, bu da Beynəlxalq Valyuta
Fondunun metodoloji təlimatına görə,
Neft Fondu və Mərkəzi Bankda yığılan ehtiyatlardır.
Makroiqtisadi şoklar çərçivəsində
toplanan və idarəolunan ehtiyatlar isə
enerji qiymətlərinin enməsi fonunda
məzənnə və fiskal siyasətin dayanıqlılığının və sabitliyinin qorunması
üçün yeganə zəmindir. Bundan
əlavə, neft-qaz gəlirləri hesabına formalaşan ehtiyatların dövlət borcunu
üstələməsi və ödənməli borcların
bağlanması, habelə büdcə defisitini
kompensasiya etmə kimi rahatlıq,
əminlik və inam formalaşdırması
makroiqtisadi dayanıqlılıq üçün əlavə
zəmanət rolunu oynayır.
Cari il Dünya Bankı Azərbaycanda
iqtisadi artımın 2,8 faiz, gələn 3,9 faiz
olacağını proqnozlaşdırır. Beynəlxalq
Valyuta Fondunun (IMF) “Qlobal
iqtisadi mənzərə” hesabatına əsasən,
Azərbaycanda iqtisadi artımın 2021-ci

ildə 2,3 faiz, 2022-ci ildə isə 1,7 faiz
olacağı gözlənilir.
Yeri gəlmişkən, IMF Azərbaycanda
cari əməliyyatlar balansı üzrə proqnozları da pozitivə doğru yeniləyib.
Belə ki, cari əməliyyatlar balansının
defisitinin ÜDM-ə nisbəti 2021 və
2022-ci illərdə müvafiq olaraq 3,6 və
4,4 faiz proqnozlaşdırıldığı halda,
yeni hesabatda həmin defisit profisitlə
əvəz olunmaqla 1,1 və 0,5 faiz
ətrafında qiymətləndirilib.
“Fitch” reytinq agentliyi isə
Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə artımını
proqnozlaşdırır. Agentlik may ayında
respublikamızın reytinqi üzrə “BB+”
proqnozunu “mənfi”dən “stabil”ə
yüksəltməsi ölkənin suveren balansının pandemiyaya və ötənilki neft
qiymətlərinin azalmasına dayanıqlığını əks etdirir.
Pandemiya dünya iqtisadiyyatına böyük ziyan vurub. Bunun
nəticəsində beynəlxalq ticarət
əlaqələrində ciddi qırılmalar baş
verib. Bu səbəbdən bir sıra ölkələrdə
əksər müəssisələr fəaliyyətini dayandırıb, istehsal və ixrac azalıb.
Yaşanan bu iqtisadi problemlər sosial
durumu da gərginləşdirib. Məsələn,
dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına
malik ABŞ-da 20 milyondan çox
insan sosial müavinət üçün dövlətə
müraciət etməyə məcbur olub.
Şübhəsiz ki, belə çətinliklər
Azərbaycandan da yan keçməyib.
Vaxtında aparılan islahatlar ölkəmizə
pandemiya dövründə iqtisadi
itkilərimizi minimum səviyyəyə
endirməyə imkan verib. Hətta bir çox
sahələrdə iqtisadi artım da əldə edilib.
Qeyri-neft-qaz sənayesində və kənd
təsərrüfatında iqtisadi artım daha
yüksək olub.

Azərbaycanın iqtisadi sahədə
əldə etdiyi bu nailiyyətlər dünyanın
bir çox beynəlxalq maliyyə və reytinq
təşkilatları tərəfindən də araşdırılaraq yüksək qiymətləndirilib. Növbəti
belə təhlil və yüksək qiymət Mərkəzi
Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq
(CAREC) institutu tərəfindən açıqlanıb. Həmin institutun hesabatında
Azərbaycan COVID-19 pandemiyasından sonra ən yüksək bərpa prosesi
keçən ölkələrdən biri kimi xarakterizə
edilib.
Yeri gəlmişkən, CAREC regionuna
daxil edilən 11 ölkə üzrə araşdırmada ümumi daxili məhsul istehsalı,
fiskal və pul siyasəti kimi amillərə
əsaslanaraq, ən son iqtisadi inkişaf
komponentlərinin təhlilini aparıb və
COVID-19 pandemiyasından bərpa
prosesinin region üzrə göstəricilərini
təqdim edib.
Təhlildə bildirilir ki, COVID-19
pandemiyasının səbəb olduğu iqtisadi
tənəzzül öz təsirini itirməyə başlayıb
və iqtisadiyyatların bərpası 2021-ci
ilin statistik göstəricilərində öz əksini
tapıb. Belə ki, 2019-cu ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 2021-ci ilin
birinci və ikinci rübündə ÜDM istehsalının sabit qiymətində uyğun olaraq
2,8 və 2,2 faiz artım qeydə alınıb.
Qeyd olunur ki, ötən iki il ərzində
Azərbaycan, Çin və Özbəkistan ən
yüksək real ÜDM-ə çatan ölkələr
sırasındadır.
Hesabatda başqa bir fakt da
açıqlanıb: son 4 ilin ən yüksək real
ÜDM artımı 2021-ci ilin ikinci rübündə
Azərbaycan, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan və Qırğızıstanda əldə edilib.
CAREC regionu ölkələri arasında
Azərbaycanda 2021-ci ilin yanvar və
iyul ayları üzrə inflyasiya 3,3 faizdən
5,2, Gürcüstanda 2,8 faizdən 11,9,
Qazaxıstanda 7,4 faizdən 8,4, Qırğızıstanda 10,1 faizdən 14,6 və Monqolustanda 2,4 faizdən 7,4 faizə qədər
artıb. Göründüyü kimi, CAREC regionu üzrə inflyasiyanın aşağı səviyyəsi
Azərbaycanda müşahidə edilib.
İnflyasiyaya səbəb olan amillərdən
biri də ərzaq təchizat zəncirinin
pandemiyaya görə mənfi təsirə
məruz qalması və ərzağın 2020-ci
ilin əvvəllərində bahalaşması olub.
Halbuki bu təsir 2020-ci ilin sonuncu
və 2021-ci ilin ikinci rübləri ərzində
azalıb. Belə ki, ərzaq sektorunda olan
inflyasiya Gürcüstanda 6,1 faizdən 5,
Pakistanda 15 faizdən 13,7, Qazaxıstanda 10,9 faizdən 9,9, Tacikistanda
12,6 faizdən 9,4 və Özbəkistanda
16,2 faizdən 14,2 faizə enib. Lakin
bu göstərici Azərbaycanda müvafiq
dövrdə 4,9 faiz ətrafında qərarlaşıb.
Bununla ərzaq qiymətlərinin inflyasiyasında Azərbaycan ən aşağı həddə
malik ölkələrdən biri olub.

“Xalq qəzeti”

Qarabağda quruculuq işləri əsas prioritetdir
Bu gün cənab İlham Əliyevin xidmətləri sayəsində
Azərbaycan ictimai-siyasi sabitliyi, mədəni-iqtisadi
inkişafı ilə regionun lideri səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Qarabağda 30 illik erməni işğalına son qoyulmuş,
möhtəşəm Zəfər tarixi yazılmışdır və hazirda işğaldan
azad olunmuş əzəli torpaqlarımızda genişmiqyaslı bərpaquruculuq işlərinin görülməsi qəlbimizi tükənməz qürur
hissi ilə döyündürür.

Hazırda Zəngəzur dəhlizinin
açılması istiqamətində atılan siyasiiqtisadi əhəmiyyətli mühüm addımlar
və bu yöndə əməli razılıqlara nail
olunması dövlətimizin artan qüdrətinin
göstəricisidir. Həmin layihədən həm
qonşu dövlətlər bəhrələnəcək, həm
də bu, böyük türk dünyasının quru
yolu ilə birləşməsini təmin edəcəkdir.
İşğaldan azad edilmiş rayonlarda
görlən işlərin də miqyası günbəgün
artmaqdadır.
Azərbaycanın tarixi və strateji
əhəmiyyətli mədəniyyət paytaxtı
Şuşa sürətlə dirçəldilir. Bu il avqustun 29-30-da növbəti dəfə Şuşada
olan Prezident İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın iştirakı ilə orada bir sıra
tədbirlər keçirilib və Şuşa şəhərinin
baş planı təqdim olunub. Molla
Pənah Vaqifin ermənilər tərəfindən
dağıdılmış muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma
işlərindən sonra açılışı olub, həmçinin
şairin öz evinin yerindəki büstü də
yenidən ucaldılıb. Digər dahilərin
abidələri bərpa olunub. Aşağı Gövhər
Ağa məscidində Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpa işləri aparılır. Artıq
Şuşada bir sıra böyük mədəni-kütləvi
tədbirlər keçirilib. Zəfər Günündə Top-

xana meşəsinin bərpasına start verilib
və ağacəkmə aksiyası keçirilib.
Ötən il noyabrın 20-də 73 faizi 27
il düşmən tapdağında qalmış Ağdam
rayonu üçtərəfli bayanata əsasən, döyüşsüz Azərbaycana qaytarılmışdır.
Erməni vandalizminin qurbanı olmuş
və Qafqazın Xirosiması adlandırılan
Ağdam İndi tamamilə yenidən qurulur.
Təsdiq edilmiş Baş Plana əsasən
Ağdamda quruculuq dövrü başlayıb.
Başlanğıcını Bərdə şəhərindən
götürən 44,5 kilometrlik Bərdə-Ağdam
avtomobil yolu çəkilir, yaşayış
məhəllələri və məktəblər tikilir,
Sənaye Parkı və park-meşə salınır.
Baş plana əsasən Ağdam şəhərinin
ərazisi 1750 hektar, şəhərətrafı bağlar
2450 hektar olacaq. Burada ağıllı və
dayanıqlı sosial infrastruktur yaradılacaq. Tarixi-mədəni irsimiz bərpa
olunacaq. Çox çəkməz ki, Ağdamda
həyat yenidən qaynayar.
Tarixi ədalətin bərpasından
sonra Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonun tərkibindəki rayonlardan
olan Zəngilanda da həyat öz axarına qayıdır. Rayonun əlvan metallurgiyanın inkişafı üçün potensialı
var. Ərazisində qızıl, civə, xromit,
mərmər, perlit, üzlük tikinti daşları,
koral və s. faydalı qazıntı ehtiyat-

ları ilə zəngindir. Rayon coğrafi
mövqeyinə və tarixi abidələrinə görə
turistik əhəmiyyət daşıyır. Azad edilən
ərazilərdə yenidənqurma və tikinti-quruculuq işləri yaxın gələcəkdə Şərqi
Zəngəzurun, o cümlədən Zəngilanın
abad bir əraziyə çevriləcəyinin
müjdəçisidir. Bu rayonun Ağalı
kəndindən başlayan "Ağıllı kənd"
və "Ağıllı şəhər" layihələri bir neçə
yerdə start götürüb. Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi, üzümüzə gələn
ilin əvvəllərindən ən ümdə hədəfimizə
- işğaldan azad edilən ərazilərə böyük
qayıdışa başlanılacaq.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2021-ci il avqustun
16-da Kəlbəcərə səfər edərək, orada
Azərbaycan bayrağını qaldırıb və
bərpa-quruculuq, tikinti işlərinə rəsmi
start verib. Hazırda rayon ərazisində
fərqli təyinatlı infrastruktur layihələri
reallaşdırılır. Toğanalı-Kəlbəcər
avtomobil yolu üzərində Murovdağda
tunelin tikintisi həyata keçirilir. Qısa
müddətdə işə salınan 110/35/10
kilovoltluq “Kəlbəcər” yarımstansiyası
isə rayonun işıqlı gələcəyindən xəbər
verir.

Azadlığına qovuşmuş digər
rayonlarımızda da hərtərəfli bərpaquruculuq tədbirləri reallaşdırılır.
Bu yaxınlarda dövlət başçımızın Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə
təltif edilməsi həm onun Vətən
müharibəsində böyük qələbə qazanaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin
etməsinə, həm də türk birliyi naminə
göstərdiyi fədakar səylərinə verilən
yüksək qiymətdir.
Fərəhli haldır ki, işğaldan azad
olunmuş ərazilərin bərpası 2022-ci
ildə də əsas prioritet olaraq qalacaq. “Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr
zamanı qeyd edib ki, işğaldan azad
olunmuş ərazilərin tarixi simalarının
qaytarılması, mədəni tarixi abidələrin
bərpası, elektrik, su və yol xətlərinin
çəkilməsi ilə bağlı başlanılan işlər
böyük sürətlə davam edir. Prezident
İlham Əliyevin tapşırığından irəli
gələn bu ümdə vəzifələrin növbəti ildə
də davam etdirilməsi üçün 2,2 milyard
manat vəsait ayrılması nəzərdə
tutulub.
Əlbəttə, bütün bu bərpa və
yenidənqurma quruculuq işlərinin
siyasi mənası böyükdür. Dünya
bizim necə qurucu və inkişafa meyilli,
sülhpərvər xalq olduğumuzu görür.
Siyasi analitiklər bizim barrikada
tərəfdarı deyil, məhz dinc qonşuluq
prinsipləri tərəfdarı kimi çıxış etdiyimizi təsdiqləyirlər. Bütün bunlar isə
aparıcı regionda mövqelərimizi daha
da möhkəmləndirir.

Seyfəddin ƏLİYEV,
politoloq

Sərhədlərin müəyyən edilməsi:
demarkasiya və delimitasiya

V

ətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən önəmli hadisələrindən biridir.
Qazandığımız qələbə təkcə qədim dövlətçilik tariximizin deyil, eləcə də
dünya hərb tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Belə ki, II Qarabağ
müharibəsindən bəhs edən, 44 gün ərzində davam edən döyüş əməliyyatlarını
araşdıran hərbi və siyasi ekspertlər bildirirlər ki, indiyə qədər dünya
təcrübəsində belə bir müharibəyə rast gəlinməyib. Birincisi, Azərbaycan Ordusu
ay yarım vaxt ərzində düşmənin 30 ildə “qurub-yaratdığı” istehkamları məhv
edib. Ordumuz əks-hücum əməliyyatları ilə başlasa da sonradan hücum edən,
irəliləyən tərəf olmasına baxmayaraq, daha az itki verib. Bundan əlavə, coğrafi
şərait, ərazidəki təbii müdafiə sədləri, bir sözlə, bütün imkanlar düşmənin
lehinə idi. Lakin Silahlı Qüvvələrimiz istər müasir texnikalardan, xüsusən də
PUA-lardan istifadə edərək, istərsə də əlbəyaxa döyüşlərdə düşmən üzərində
həlledici qələbə qazandı. Beləliklə, Vətən müharibəsi tək bizim deyil, dünya hərb
tarixinə XXI əsrin müharibəsi olaraq həkk olundu.
II Qarabağ müharibəsi ilə 30 il davam
edən həsrətimiz sona yetdi, torpaqlarımız
işğaldan azad edildi. Məlum məsələdir ki,
işğaldan azad edilən torpaqlar müharibədən
sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında
sərhəd xəttinin yenidən müəyyən edilməsi
məsələsini gündəliyə çıxardı. Beləliklə,
sərhəd xətlərinin çəkilməsi, ümumiyyətlə
sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqəli
iki terminlə daha çox qarşılaşmağa başladıq:
demarkasiya və delimitasiya.
Bəzən mediada bu iki sözün eyni mənada
istifadə edildiyinin, hətta bir-birini əvəz etdiyinin şahidi oluruq. Bəs əslində, demarkasiya
və delimitasiya terminləri hansı mənanı ifadə
edir?

Fərqlənmə prinsipləri kifayət qədər
aydın olan bu iki termin müxtəlif dövrlərdə
siyasətçilər və ya dövlət adamları bu
sözlərdən yanlış şəkildə istifadə etmişdir.
Bununla belə, müəyyən şəraitdə demarkasiya və delimitasiya arasındakı fərq
əhəmiyyətli dərəcədə önəmlidir. Sərhədlərin
müəyyən edilməsi prosesi ilk növbədə,
sadə prosedurla başlayır. Qonşu ölkələrin
hökumətləri öz ümumi sərhədlərini prinsipcə
müəyyən edir və bununla bağlı razılığa
gəlinir. Daha sonra həmin ərazilər, sərhəd
xətləri təfərrüatlı şəkildə tədqiq edilir və
prosesin şəffaf idarə olunması üçün demarkasiya yolu ilə daha dəqiq uyğunlaşma
quracaq birgə komissiya yaradılır. Demarkasiyanın fransız dilindən tərcümədə hərfi
mənası ayırma deməkdir. Demarkasiya sözü
bir neçə fərqli mənanı ifadə edir. Bunlardan
biri müharibə edən dövlətlərin qoşunlarını
həmin dövlətlər arasında müvəqqəti sülh və
ya hansısa sazişlə daimi sərhədlər müəyyən
edilənə qədər ayıran xətdir. Başqa bir mənası
ilə demarkasiya xətti məğlubiyyətə uğrayan
dövlətin ərazisini işğal zonalarına ayıran xətt
deməkdir. Üçüncü və bizim üçün vacib olanın
mənası isə qonşu dövlətlər arasında əvvəllər
mübahisə obyekti olan ərazidə müvəqqəti
müəyyənləşdirilən sərhəd xətti deməkdir.
Birgə komissiyanın işi daha sonra
beynəlxalq müqavilədə əks olunur və ona

ətraflı sərhəd təsviri əlavə edilir. Bu təsvir
əsasən sərhəd sütunlarının və ya xəritə
vərəqlərinin uzun cədvəli şəklində olur.
Tədqiqat işindən və komissarların razılığından asılı olaraq, demarkasiya proseduru
başa çatdırılır.
Delimitasiya isə dövlət sərhədlərinin
ümumi mövqeyinin və istiqamətinin danışıqlar
yolu ilə müəyyən edilməsi prosesidir. Dövlət
sərhədləri sülh müqaviləsinin və ya xüsusi razılaşmanın önəmli bir hissəsini təşkil edir. Bu
proses zamanı razılığa gələn tərəflər əvvəlcə
hər hansısa bir iş aparılmadan sərhəd
xətlərinin keçidlərini hazırlayırlar. Qeyd edək
ki, bu, müqaviləyə müstəqil bir maddə olaraq
da əlavə edilə bilər.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında
sərhədlərin delimitasiyası prosesi sonuncu dəfə ötən əsrin 70-ci illərində aparılıb.
SSRİ dövründə hazırlanan bu xəritələrin əsli
Moskvada, surətləri isə Bakıda və İrəvanda
saxlanılır.
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin XİN Başçıları Şurasının 43-cü
iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan
dəfələrlə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması əzmində olduğunu ifadə edib.
Bu mənada ən önəmli məsələlərdən biri də
dövlət sərhədlərinin müəyyən edilməsidir.
Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra həmin
ərazilərdə sərhəd nəzarəti infrastrukturu yaradır: “Ermənistana sərhəd delimitasiyası və
demarkasiyası ilə bağlı ikitərəfli müzakirələrə
başlamağı təklif edirik. Azərbaycan
Ermənistanın müsbət reaksiyasını gözləyir.
Ermənistanda revanşist ritorika ilə müşayiət
olunan Azərbaycana qarşı nifrət ciddi
narahatlıq doğurur. Ermənistandakı hakim
və müxalif siyasi xadimləri birləşdirən antiAzərbaycan nifrət nitqi kövrək normallaşma
prosesini risk altına alır. Ermənistan, nəhayət,
beynəlxalq humanitar hüquq, habelə Üçtərəfli
Bəyanat çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərini
yerinə yetirməli və əlavə insan əzabının
qarşısını almaq üçün minalanmış ərazilərin
xəritələrini təqdim etməlidir”.
Delimitasiya prosesinin yekunlaşması və
dövlət sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi hər iki
tərəf üçün də önəmli məsələlərdən biridir. Bununla həm də bölgə üzrə davamlı sülhü təmin
etmək mümkündür. Proses başa çatdıqdan
sonra infrastrukturun, eləcə də nəqliyyat və
tranzit yollarının açılması, müəyyən edilməsi
prosesi də sürətlənəcək. Ümid edirik ki,
Ermənistan tərəfi tezliklə bu işin əhəmiyyətini
qavrayacaq, demarkasiya və delimitasiya
işlərinin başlamasına razılıq verəcək.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 358 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və
təşkilatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235
nömrəli və “Baza maliyyələşdirilməsinin
subyektləri olan elmi müəssisə və təşkilatların
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2017-ci il 21 dekabr tarixli..584 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“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
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barədə” 2 015-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 11.2-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə
1117; 2011, № 9, maddə 853; 2013, № 7,
maddə 883, № 10, maddə 1232; 2014, № 1,
maddə 57, № 6, maddələr 736, 752; 2015, №
4, maddə 455, № 8, maddə 967; 2016, № 5,
maddə 955, № 6, maddə 1208, № 8, maddə
1435, № 11, maddə 1953; 2017, № 2, maddə
301, № 4, maddə 667, № 7, maddə 1494, №
10, maddə 1931; 2018,
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№ 3, maddə 598, № 8, maddə 1798, № 9,
maddə 1935; 2019, № 1, maddə 150, № 5,
maddə 944, № 8, maddə 1463, № 12, maddə
2089; 2020, № 1, maddə 83, № 4, maddə 481,
№ 11, maddə 1412; 2021, № 6 (IV kitab),
maddə 674; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 8 oktyabr tarixli 300
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə
və təşkilatların Siyahısı”nın “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi üzrə”
bölməsinin 1-ci hissəsinin 2-ci sütununda
“İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu”
sözləri “İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 584 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə
2531; 2018, № 8, maddə 1798; 2019,
№ 5, maddə 944; 2020, № 4, maddə 481,
№ 10, maddə 1309, № 11, maddə 1409) ilə
təsdiq edilmiş “Baza maliyyələşdirilməsinin
subyektləri olan elmi müəssisə və təşkilatların
Siyahısı”nın 8.1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“8.1. İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 359 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 18 yanvar tarixli 13 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının
İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında” 2006-cı il 6 iyun
tarixli 137 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi
barədə
“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
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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 11.2-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 18 yanvar tarixli 13 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2006, № 1, maddə 44, № 8, maddə
731) ləğv edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət
Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 6 iyun tarixli 137 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2006, № 6, maddə 565; 2009, № 1,
maddə 33) ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 362 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ümumi istifadədə
olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını
yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət
rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və
yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə
Xüsusi Proqram”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 11 aprel tarixli
157 nömrəli və “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin (şəxslərinin), habelə
beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin
peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlığının və yenidən hazırlığının keçirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 8 iyul tarixli 247
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 aprel
tarixli 157 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2019, № 4, maddə 751, № 6, maddə 1158; 2020,
№ 10, maddə 1291; 2021, № 4, maddə 411) ilə təsdiq edilmiş “Ümumi
istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və
istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin
və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə
Xüsusi Proqram”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. Xüsusi Proqrama 3 nömrəli əlavə - “Ümumi istifadədə olan
avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin daşımalarını yerinə yetirən
sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin
xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını
tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Tədris Proqramı”
üzrə:
1.1.1. 20-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
20. Avtobus simulyatorunda təlim və ya avtobuslarda sürmə təlimi:
mürəkkəb yol şəraitində və dar keçidlərdə
manevretmə;
hərəkətin intensivliyi çox olan yollarda və sutkanın qaranlıq vaxtında avtobusların hərəkəti;
ekoloji səmərəliliyin təmin edilməsi, yanacaq
sərfiyyatının azaldılması və yanacağa qənaət
məqsədilə avtobusların “ekosürmə” üsulu ilə
idarə edilməsi
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1.2.2. “Cəmi” sətrində “44” rəqəmləri “46” rəqəmləri ilə, “36” rəqəmləri
“38” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 iyul tarixli 247
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, №
7, maddə 977) ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və
yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin (şəxslərinin), habelə
beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq
səriştəsinə dair hazırlığının və yenidən hazırlığının keçirilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. Qaydaya 2 nömrəli əlavə - “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair Proqram” üzrə:
2.1.1. 12.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
12.1.

- mürəkkəb yol şəraitində və dar keçidlərdə
manevretmə;
- hərəkət intensivliyi çox olan yollarda və sutkanın
qaranlıq vaxtında hərəkət;
- ekoloji səmərəliliyin təmin edilməsi, yanacaq
sərfiyyatının azaldılması və yanacağa qənaət
məqsədilə yük avtonəqliyyat vasitələrinin “ekosürmə”
üsulu ilə idarə edilməsi
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2.1.2. “Cəmi” sətrində “79” rəqəmləri “81” rəqəmləri ilə, “61” rəqəmləri
“63” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2.2. Qaydaya 3 nömrəli əlavə - “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin
daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşə-karlıq səriştəsinə dair Proqram”
üzrə:
2.2.1. 13.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
13.1

1.1.2. “Cəmi” sətrində “48” rəqəmləri “50” rəqəmləri ilə, “34”
rəqəmləri “36” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. Xüsusi Proqrama 4 nömrəli əlavə - “Ümumi istifadədə olan
avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili yük daşımalarını yerinə yetirən
sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin
xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarını
tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Tədris Proqramı”
üzrə:
1.2.1. 17-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Bakı şəhəri, 20 noyabr 2021-ci il

17. Yük avtonəqliyyat vasitəsinin simulyato-runda təlim və
ya yük avtonəqliyyat vasitəsində sürmə təlimi:
mürəkkəb yol şəraitində və dar keçidlərdə manevretmə;
hərəkətin intensivliyi çox olan yollarda və sutkanın
qaranlıq vaxtında yük avtonəqliyyat vasitələrinin
hərəkəti;
ekoloji səmərəliliyin təmin edilməsi, yanacaq
sərfiyyatının azaldılması və yanacağa qənaət məqsədilə
yük avtonəqliyyat vasitələrinin “ekosürmə” üsulu ilə
idarə edilməsi

- mürəkkəb yol şəraitində və dar keçidlərdə
manevretmə;
- hərəkət intensivliyi çox olan yollarda və sutkanın
qaranlıq vaxtında hərəkət;
7
- ekoloji səmərəliliyin təmin edilməsi, yanacaq
sərfiyyatının azaldılması və yanacağa qənaət məqsədilə
avtobusların “ekosürmə” üsulu ilə idarə edilməsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Bələdiyyələrin birləşməsi,
ayrılması və ləğvi ilə bağlı mülkiyyət,
maliyyə və başqa məsələlərin həlli üçün
yaradılan komissiyanın say tərkibi və
fəaliyyət Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 19 sentyabr tarixli 147
nömrəli, “Bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı
mülkiyyət, maliyyə və başqa məsələlərin
həlli məqsədi ilə komissiyaların yaradılması
haqqında” 2009-cu il 26 noyabr tarixli 184
nömrəli, “Mərzçəkmə qaydaları və mərz
nişanlarının formalarının nümunələri”nin
təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 6
oktyabr tarixli 171 nömrəli, “Fövqəladə
hallar orqanları əməkdaşlarının sosial
və maddi təminatı haqqında” 2011-ci il 4
may tarixli 67 nömrəli, “Bələdiyyələrin
birləşməsi ilə bağlı mülkiyyət, maliyyə və
başqa məsələlərin həlli məqsədi ilə komissiyaların yaradılması haqqında” 2015-ci
il 13 mart tarixli 66 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının vahid büdcə təsnifatının
təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr
tarixli 440 nömrəli və “Beynəlxalq və
ölkədaxili (şəhərlərarası və rayonlararası) sərnişin və yük daşımalarını yerinə
yetirən sürücülər üçün iş və istirahət
rejimi, nəqliyyat vasitələrinin taxoqraflarla
təchiz edilməsi, onlardan istifadə, onlara
xidmət və fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın
təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “Avtomobil nəqliyyatı
ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının
həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər
haqqında” 2010-cu il 24 dekabr tarixli 244
nömrəli və “Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və
yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin
iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair Qaydalar”ın təsdiq
edilməsi barədə” 2016-cı il 10 mart tarixli
118 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər
edilməsi haqqında” 2019-cu il 29 may
tarixli 249 nömrəli .qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“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
İqtisa-diyyat 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 11.2-ci
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 19 sentyabr tarixli
147 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009,
№ 9, maddə 751; 2010, № 4, maddə 364;
2015, № 11, maddə 1418) ilə təsdiq edilmiş

“Bələdiyyələrin birləşməsi, ayrılması və
ləğvi ilə bağlı mülkiyyət, maliyyə və başqa
məsələlərin həlli üçün yaradılan komissiyanın say tərkibi və fəaliyyət Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.3-cü bənddə “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndələri”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli
bölmələrinin nümayəndələri” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.2. 1.7-ci bənddə, 2.5-ci bəndin birinci
cümləsində, 2.8-ci bənddə və 2.9-cu bəndin
ikinci cümləsində ismin müvafiq hallarında
“Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri
ismin müvafiq hallarında “İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 2.7-ci bənddə “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi yanında” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin tabeliyində” sözləri ilə
əvəz edilsin.
2. “Bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı
mülkiyyət, maliyyə və başqa məsələlərin
həlli məqsədi ilə komissiyaların yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 26 noyabr tarixli 184
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 11,
maddə 942) 1-ci hissəsində “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə
əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 6 oktyabr tarixli 171
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 10, maddə
904; 2012, № 12, maddə 1375; 2015, № 11,
maddə 1418) ilə təsdiq edilmiş “Mərz-çəkmə
qaydaları və mərz nişanlarının formalarının nümunələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
3.1. 1.2-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
haqqında Əsasnamə”yə” sözləri “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin
Əsasnaməsi”nə” sözləri ilə, “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi (bundan sonra
– ƏMDK)” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
(bundan sonra – Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti) sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 5.4-cü bənddə “ƏMDK-nin ərazi
bölmələri” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin yerli bölmələri” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.3. 6.1-ci bəndin birinci cümləsində
birinci halda “ƏMDK-nin” sözü “Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin” sözləri
ilə, “ƏMDK-nin ərazi bölmələri” sözləri
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli
bölmələri” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.4. 6.2-ci bəndin ikinci cümləsində
“ƏMDK-nə” sözü “Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.5. 7.1-ci və 7.2-ci bəndlərdə birinci halda “ƏMDK-nin” sözü “Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə,
“ƏMDK-nin ərazi bölmələrinin” sözləri
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli
bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.6. 9.6-cı bənddə birinci halda
“ƏMDK-nin” sözü “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə, “ƏMDK-nin
ərazi bölmələri” sözləri “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.7. 10.3-cü bənddə hər iki halda
“ƏMDK-nin” sözü “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.8. 10.4-cü bənddə “DTXK” akronimi
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.9. həmin nümunələrə 1-5 nömrəli
əlavələrdə “DTXK” akronimi “ƏMDX”
akronimi ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 4 may tarixli 67
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə
441; 2014, № 2, maddə 213; 2017, № 4,
maddə 620; 2019, № 3, maddə 514, № 4,
maddə 761) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə
- “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri

Bakı şəhəri, 19 noyabr 2021-ci il
olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş
mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla
birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı
olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği və ödənilməsi Qaydası”nın
3-cü hissəsinin üçüncü abzasında “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq
şəhər, rayon ərazi idarələr” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri” sözləri ilə
əvəz edilsin.
5. “Bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı
mülkiyyət, maliyyə və başqa məsələlərin
həlli məqsədi ilə komissiyaların yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 mart
tarixli 66 nömrəli Qərarının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2015, № 4, maddə 443) 1-ci hissəsində
“Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
yerli nümayəndələri” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin yerli bölmələrinin
nümayəndələri” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. “Azərbaycan Respublikasının vahid
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440
nömrəli Qərarı (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, maddə 278, 288,
293, 300, 302, № 4, maddələr 395, 399, 404,
416, 417, 418, № 6 (IV kitab), maddə 695,
№ 7, maddələr 871, 874, № 8, maddələr
966, 973; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 13 sentyabr tarixli 264
nömrəli, 15 oktyabr tarixli 312 nömrəli, 28
oktyabr tarixli 320 nömrəli, 30 oktyabr tarixli
325 nömrəli və 1 noyabr tarixli 333 nömrəli
qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının büdcə xərclərinin inzibati
təsnifatı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. 40-cı hissənin 2-ci sütununda
“Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.2. 55-ci və 56-cı hissələr ləğv edilsin.
7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 29 may tarixli 249
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə
982; 2020, № 9, maddə 1239) ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq və ölkədaxili (şəhərlərarası
və rayonlararası) sərnişin və yük daşımalarını
yerinə yetirən sürücülər üçün iş və istirahət
rejimi, nəqliyyat vasitələrinin taxoqraflarla
təchiz edilməsi, onlardan istifadə, onlara
xidmət və fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
7.1. 6.2-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Agentliyi (bundan sonra –
Agentlik)” sözləri “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz)” sözləri
ilə əvəz edilsin;
7.2. 12.2-ci, 13.1-ci, 13.6-13.8-ci,
13.12-ci, 13.16-cı, 14.1-ci bəndlərdə, 14.2-ci
və 14.6-cı bəndlərin birinci cümlələrində
ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü
ismin müvafiq hallarında “Mərkəz” sözü ilə
əvəz edilsin;
7.3. 12.17-ci və 13.13-cü bəndlərdə ismin
müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ismin
müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin;
7.4. həmin Qaydanın 7 nömrəli
əlavəsində “Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə” sözləri
“Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinə”
sözləri ilə əvəz edilsin.

“Pərakəndə və korporativ bank
məhsulları və xidmətləri” adlı təlim
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2.2.2. “Cəmi” sətrində “66” rəqəmləri “68” rəqəmləri ilə, “50” rəqəmləri
“52” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 363 									
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14
nömrəli Qərarına (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 1, maddə 44,
№ 6, maddə 589, № 12, maddə 1118; 2011,
№ 1, maddə 66, № 9, maddə 854; 2013,
№ 2, maddə 197, № 10, maddə 1222; 2015,
№ 8, maddə 962; 2018, № 3, maddə 592, № 6,
maddə 1368; 2019, № 4, maddə 786; 2021,
№ 1, maddə 96) aşağıdakı məzmunda 1-2-ci
hissə əlavə edilsin:

Bakı şəhəri, 20 noyabr 2021-ci il
“1-2. Mühafizə olunan şəxslərin ölkədaxili
səfərləri zamanı təhlükəsizliyi təmin edən
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının mehmanxana xərcləri təqdim edilmiş təsdiqedici
sənədlərə əsasən faktiki xərclərə uyğun olaraq
ödənilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

ATMU-da karyera və kommunikasiya
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Bank Respublika”nın
məsul şəxsləri tərəfindən “Pərakəndə və
korporativ bank məhsulları və xidmətləri”
mövzusunda növbəti təlim keçirilib.
Ustad dərsində bankın
struktur rəhbərləri – korporativ müştərilərlə iş şöbəsinin
müdiri Arzu Əsgərova və

pərakəndə satışlar departamentinin “Satışlara dəstək
şöbəsi”nin meneceri Alidə
Əliyeva “Bank Respublika”nın

fəaliyyəti, həyata keçirilən
layihələr, bank məhsulları
və xidmət səviyyəsini
şərtləndirən detallara aydınlıq
gətiriblər.
Korporativ bank
məhsulları və xidmətlərin
əhəmiyyətindən danışan
A.Əsgərova işə qəbul
prosesindəki yeniliklərin

daim diqqətdə saxlanılmasını tövsiyə etdi. Təlimin
sonunda məsul struktur
rəhbərləri ATMU və “Bank
Respublika” arasında bağlanan əməkdaşlıq əlaqələri
çərçivəsində təcrübə və iş
imkanları, ustad dərsləri,
təlimlərin təşkili və s. bu
kimi məsələlərin davamlı
təşkilinin həm tələbələr, həm
də məzunlar üçün faydalı olacağını bildirdilər.
“Pərakəndə və korporativ bank məhsulları və
xidmətləri” mövzusuna həsr
olunan növbəti təlimdə
ATMU-nun karyera və
kommunikasiya şöbəsinin
mütəxəssisi Lalə Qafarova və
biznes idarəçiliyi fakültəsinin
IV kurs tələbələri iştirak
ediblər.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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25 noyabr 2021-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 365 																
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 “Gömrük ödənişlərinin
qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2013-cü il 18 fevral tarixli 25 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr
tarixli 1704-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra
məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 dekabr tarixli 902 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət
sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının,
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23
fevral tarixli 48 nömrəli Qərarında (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, № 7, maddə 876) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. adında və 1-ci hissədə “və işsizlikdən
sığorta haqlarının,” sözləri “, işsizlikdən sığorta
və icbari tibbi sığorta haqlarının,” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.2. aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə əlavə
edilsin:
“3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezi-dentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası
haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun
edilə bilər.”;
1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Artıq
ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta
və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və
maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”
üzrə:
1.3.1. adında “və işsizlikdən sığorta haqlarının,” sözləri “, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi
sığorta haqlarının,” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. 1.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin (bundan sonra – Vergi
Məcəlləsi) 87.4-cü və 87.5-ci maddələrinə, “Sosial
sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-1.2-ci maddəsinə, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-1-ci
maddəsinə, “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 15-24.1-ci maddəsinə
əsasən hazırlanmışdır və vergi ödəyicisindən və
ya sığortaedəndən, habelə sığortalıdan düzgün
tutulmamış və ya onun tərəfindən artıq ödənilmiş,
rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və ya) bank
əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində
səhv ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial
sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta
haqlarının, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının, eyni
zamanda Vergi Məcəlləsinin 199.12-ci maddəsinə
uyğun olaraq özəlləşdirilməsi başa çatmış əmlaka
görə ödənilmiş əmlak vergisinin (bundan sonra –
büdcəyə artıq ödəmələr) məbləğlərinin qaytarılması qaydalarını müəyyən edir.”;
1.3.3. 1.2.1-ci yarımbənddə “və işsizlikdən sığorta haqlarına” sözləri “, işsizlikdən sığorta, icbari
tibbi sığorta üzrə sığorta haqlarına,” sözləri ilə əvəz
edilsin və həmin yarımbənddən “, habelə vergi və
məcburi dövlət sosial sığorta qanunvericiliyinin
pozulmasına görə” sözləri çıxarılsın;
1.3.4. 1.2.2-ci yarımbənddə “və hesablanmış
faizlərə münasibətdə isə İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsi.” sözləri “, hesablanmış faizlərə və
tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarına münasibətdə
İşsizlikdən Sığorta Fondunun, icbari tibbi sığorta
haqlarına, hesablanmış faizlərə və tətbiq edilmiş
maliyyə sanksi-yalarına münasibətdə isə icbari
tibbi sığorta fondunun büdcəsi.” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3.5. aşağıdakı məzmunda 1.2.3-1.2.6-cı
yarımbəndlər əlavə edilsin:
“1.2.3. rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş vergilər, faizlər və
maliyyə sanksiyaları – təyinatı vergi, hesablanmış
faiz və maliyyə sanksiyası olmayan, lakin benefisiar və büdcə təsnifat kodu üzrə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi nəticəsində həmin növ ödənişlər kimi
dövlət büdcəsinə daxil olan vəsait;
1.2.4. rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyat-larının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş məcburi dövlət sosial
sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları –
təyinatı məcburi dövlət sosial sığorta haqqı, hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyası olmayan, lakin
benefisiar və büdcə təsnifat kodu üzrə rekvizitlərin
səhv göstərilməsi nəticəsində həmin növ ödənişlər
kimi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində dövlət
sosial müdafiə fondunun büdcəsinə daxil olan
vəsait;
1.2.5. rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş işsizlikdən sığorta
haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları – təyinatı
işsizlikdən sığorta haqqı, hesablanmış faiz və
maliyyə sanksiyası olmayan, lakin benefisiar
və büdcə təsnifat kodu üzrə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi nəticəsində həmin növ ödənişlər kimi
İşsizlikdən Sığorta Fondunun hesabına daxil olan
vəsait;
1.2.6. rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları – təyinatı icbari
tibbi sığorta haqqı, hesablanmış faiz və maliyyə
sanksiyası olmayan, lakin benefisiar və büdcə
təsnifat kodu üzrə rekvizitlərin səhv göstərilməsi
nəticəsində həmin növ ödənişlər kimi icbari tibbi
sığorta fonduna daxil olan vəsait.”;
1.3.6. 2-ci hissənin adında “və ya
sığortaedənin” sözləri “, sığortaedənin və ya sığortalının” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.7. 2.1-ci bənddə “vergi hesabatı dövrü qur-

tardıqdan sonra 3 (üç) il müddətində ondan düzgün
tutulmamış və ya artıq ödənilmiş” sözləri “ondan
düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş, habelə
rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və ya) bank
əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində
səhv ödənilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.8. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci, 2.2-1-ci,
2.7-ci və 2.8-ci bəndlər əlavə edilsin:
“2.1-1. Sığortaedən ondan düzgün tutulmamış
və ya artıq ödənilmiş, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv
icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının, faizlərin, maliyyə
sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya
məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ilə bağlı digər
borcların, hesablanmış faizlərin, tətbiq edilmiş
inzibati cərimələr və maliyyə sanksiyaları üzrə
borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud sığortaedənin razılığı ilə məcburi dövlət sosial
sığorta ilə bağlı sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin
hesabına aid edilməsini tələb etmək hüququna
malikdir.
2.2-1. Sığortalı ondan düzgün tutulmamış
və ya artıq ödənilmiş, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv
icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqlarının, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının qaytarıl-masını, icbari tibbi sığorta haqqı ilə
bağlı digər borcların, hesablanmış faizlərin, tətbiq
edilmiş inzibati cərimələr və maliyyə sanksiyaları
üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini,
yaxud sığortalının razılığı ilə icbari tibbi sığorta ilə
bağlı sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına
aid edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
2.7. Rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş vergilər, məcburi dövlət
sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi
sığorta haqları üzrə məbləğlər vergi ödəyicisinin,
sığortaedənin və ya sığortalının müvafiq olaraq
borcu olmadığı hallarda qaytarılır.
2.8. Riskli vergi ödəyiciləri tərəfindən artıq ödəmənin qaytarıl-ması ilə bağlı müraciət
edildikdə, bu Qaydalarla müəyyən edilən
müddətlər onların fəaliyyəti üzrə kameral və ya
səyyar vergi yoxlamaları və operativ vergi nəzarəti
tədbirləri tam başa çatdıqdan sonra tətbiq edilir.”;
1.3.9. 2.2-ci və 2.3-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.2. Sığortaedən ondan düzgün tutulmamış
və ya artıq ödənilmiş, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının
səhv icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş
işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya
işsizlikdən sığorta haqqı ilə bağlı digər borcların, hesablanmış faizlərin, tətbiq edilmiş inzibati
cərimələr və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud
sığortaedənin razılığı ilə işsizlikdən sığorta ilə
bağlı sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına
aid edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
2.3. Bu Qaydaların 2.1-ci bəndində müddətlə
bağlı müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər məcburi
dövlət sosial sığorta haqqına, işsizlikdən sığorta
haqqına və icbari tibbi sığorta haqqına münasibətdə
tətbiq edilmir.”;
1.3.10. 2.4-cü bənddən “və ya sığortaedən”
sözləri, “işsizlikdən sığorta haqları, hesablanmış”
sözləri, “vergi qanunvericiliyinin pozulmasına
görə” sözləri çıxarılsın və həmin bənddə “və 2.2-ci
bəndlərində” sözləri “bəndində” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.3.11. 2.6-cı bəndə “sabit məbləğin”
sözlərindən sonra “və məcburi dövlət sosial sığorta
haqqının” sözləri və ikinci halda “vergi” sözündən
sonra “və məcburi dövlət sosial sığorta haqları”
sözləri əlavə edilsin;
1.3.12. 3.1-ci bənddə “sığortaedən isə Artıq ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta və
işsizlikdən sığorta haqlarının, onlara hesablanmış
faizlərin, habelə məcburi dövlət sosial sığorta
qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiya-larının qaytarılması barədə
ərizə (3 nömrəli əlavə) ilə vergi orqanına” sözləri
“sığortaedən artıq ödənilmiş məcburi dövlət sosial
sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin,
maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə ərizə
(3 nömrəli əlavə) ilə vergi orqanına, sığortalı isə
artıq ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqlarının,
faizlərin, maliyyə sanksiyalarının qaytarılması
barədə ərizə (3 nömrəli əlavə) ilə vergi orqanına”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.13. 3.2-ci bənddə “və ya sığortaedənin”
sözləri “, sığorta-edənin və ya sığortalının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.3.14. aşağıdakı məzmunda 3.4-cü bənd əlavə
edilsin:
“3.4. Rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və
ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması
nəticəsində səhv ödənilmiş vəsaitlərin qaytarılması
zamanı vergi ödəyicisi, sığortaedən və ya sığortalı
ərizə ilə yanaşı təyinatı üzrə köçürülməsi nəzərdə
tutulan vəsaitin səhv ödənildiyini təsdiq edən
sənədləri də qeydiyyatda olduğu vergi orqanına
təqdim etməlidir.”;
1.3.15. 4.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.1. Vəsaitlərin büdcəyə daxil olmasını
təmin edən orqanlar Vergi Məcəlləsinin 191.5-ci
maddəsinə əsasən hesablanmış aksiz vergisinin
icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsi istisna
olmaqla, artıq ödənilmiş, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv
icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş vergilər,
faizlər və maliyyə sanksiyaları ilə bağlı aşağıdakıları yerinə yetirirlər:”;
1.3.16. 4.1.3-cü yarımbəndə “4.8-ci bəndində”
sözlərindən əvvəl “4.1.3-1-ci yarımbəndində və”
sözləri əlavə edilsin;
1.3.17. aşağıdakı məzmunda 4.1.3-1-ci
yarımbənd əlavə edilsin:
“4.1.3-1. Rekvizitlərin səhv göstərilməsi və
(və ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş vergilər, faizlər
və maliyyə sanksiyaları üzrə məbləğlərin vergi
ödəyicisinin borcu olmadığı halda 20 gün ərzində
vergi ödəyicisinə qaytarılmasını təmin etmək
məqsədilə bu Qaydaların 4.9-cu bəndində nəzərdə
tutulmuş qaydada rəy tərtib edirlər;”;
1.3.18. 4.2-ci bəndə “artıq ödənilmiş”
sözlərindən sonra “, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv
icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş” sözləri
əlavə edilsin və həmin bənddən “hesablanmış”,
“tətbiq edilmiş” sözləri çıxarılsın;
1.3.19. 4.2.1-ci yarımbənddən “məcburi dövlət

sosial sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə”
sözləri çıxarılsın;
1.3.20. 4.2.2-ci yarımbəndə birinci halda “borcların” sözündən sonra “, hesablanmış faizlərin”
sözləri, “inzibati cərimələr” sözlə-rindən sonra
“və maliyyə sanksiyaları” sözləri əlavə edilsin və
həmin yarımbənddən “işsizlikdən sığorta haqlarını
ödəməkdən yayınma və işsizlikdən sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə” sözləri çıxarılsın;
1.3.21. 4.3-cü bəndə “artıq ödənilmiş”
sözlərindən sonra “, habelə rekvizitlərin səhv
göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv
icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş” sözləri
əlavə edilsin və həmin bənddə “və hesablanmış
faizlərlə” sözləri “, faizlər və maliyyə sanksiyaları
ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.22. 4.3.1-ci yarımbənddə “artıq ödəmələri”
sözlərindən sonra “işsizlikdən sığorta haqları ilə
bağlı digər borcların, hesablanmış faizlərin və”
sözləri, “inzibati cərimələr” sözlərindən sonra
“və maliyyə sanksiyaları” sözləri əlavə edilsin və
həmin yarımbənddən “işsizlikdən sığorta haqlarını
ödəməkdən yayınma və işsizlikdən sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə” sözləri çıxarılsın;
1.3.23. aşağıdakı məzmunda 4.3-1-ci bənd
əlavə edilsin:
“4.3-1. Vergi orqanları artıq ödənilmiş, habelə
rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və ya) bank
əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində
səhv ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqqı, faizlər və
maliyyə sanksiyaları ilə bağlı aşağıdakıları yerinə
yetirirlər:
4.3-1.1. büdcəyə artıq ödəmələri icbari tibbi
sığorta haqqı ilə bağlı digər borcların, hesablanmış faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları
və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsinə
yönəldirlər;
4.3-1.2. sığortalının razılığı ilə büdcəyə artıq
ödəmələri icbari tibbi sığorta ilə bağlı sonrakı
öhdəliklər üzrə ödəmələrə yönəldirlər;
4.3-1.3. büdcəyə artıq ödəmələrin qalan
məbləğlərinin sığortalının yazılı ərizəsinə əsasən
45 gün ərzində qaytarılmasını təmin etmək
məqsədilə bu Qaydaların 4.9-cu bəndində nəzərdə
tutulmuş qaydada rəy tərtib edirlər.”;
1.3.24. 4.3.2-ci yarımbənddən “məcburi dövlət
sosial sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə”
sözləri çıxarılsın;
1.3.25. aşağıdakı məzmunda 4.4-1-ci bənd
əlavə edilsin:
“4.4-1. İcbari tibbi sığorta haqları üzrə artıq
ödəmələrin vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta
və işsizlikdən sığorta haqları üzrə borc məbləğləri
ilə əvəzləşdirilməsinə, vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə artıq
ödəmələrin icbari tibbi sığorta haqları üzrə borc
məbləğləri ilə əvəzləşdirilməsinə yol verilmir.”;
1.3.26. 4.5-ci bəndə “və ya bu Qaydaların”
sözlərindən sonra “4.1.3-1-ci yarımbəndində
və” sözləri əlavə edilsin, həmin bənddə “vergi
ödəyicisinin və ya sığortaedənin” sözləri “vergi
ödəyicisinin, sığortaedənin və ya sığortalının”
sözləri ilə və “(məcburi dövlət sosial sığorta və
işsizlikdən sığorta haqlarına münasibətdə müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta
Fondunun xəzinə hesabından)” sözləri “(məcburi
dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari
tibbi sığorta haqlarına münasibətdə müvafiq olaraq
dövlət sosial müdafiə fondunun, işsizlikdən sığorta
fondunun və icbari tibbi sığorta fondunun xəzinə
hesabından)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.27. 4.6-cı bəndə “çıxarış və” sözlərindən
sonra “İnforma-siya əldə etmək haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilmiş müddətdə” sözləri əlavə edilsin;
1.3.28. 4.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.7. Sığortaedənin büdcəyə məcburi dövlət
sosial sığorta haqqı üzrə artıq ödəmələri bu Qaydaların 4.2.1-ci və 4.2.2-ci yarımbəndləri, işsizlikdən
sığorta haqqı üzrə artıq ödəmələri bu Qaydaların 4.3.1-ci və 4.3.2-ci yarımbəndləri, habelə
sığortalının icbari tibbi sığorta haqqı üzrə artıq
ödəmələri bu Qaydaların 4.3-1.1-ci yarımbəndi
üzrə ödəmələrə aid edildikdə, Vergi Məcəlləsində
başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, vergi orqanları
sığortaedənin və ya sığortalının tələbi ilə ona şəxsi
vərəqədən çıxarış və “İnformasiya əldə etmək
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə müəyyən edilmiş müddətdə üzləşmək aktı verir,
həmçinin rübdə bir dəfə rüb başa çatdıqdan sonra
20 gün ərzində ona bildiriş göndərirlər.”;
1.3.29. 4.10-cu bənddə “və ərizənin surəti”
sözləri “, ərizənin və şəxsi vərəqədən çıxarışın surətləri” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
bəndə “Qaydaların” sözündən sonra “4.1.3-1-ci
yarımbən-dində və” sözləri əlavə edilsin;
1.3.30. 4.11-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.11. Məcburi dövlət sosial, işsizlikdən sığorta
və icbari tibbi sığorta haqları üzrə artıq ödəmələrin
qaytarılması barədə vergi orqanları tərəfindən tərtib
olunmuş rəyin (5 nömrəli əlavə) 1 (bir) nüsxəsi,
ərizənin və şəxsi vərəqədən çıxarışın surətləri
sığorta-edənin və ya sığortalının ərizəsi daxil
olduğu tarixdən 20 gün müddətində artıq ödəmənin
qaytarılmalı olduğu müvafiq sosial təminatı və
müdafiəni həyata keçirən orqana və ya icbari tibbi
sığortanın tətbiqini təmin edən quruma, 1 (bir)
nüsxəsi bu Qaydaların 4.10-cu bəndində nəzərdə
tutulmuş qaydada müvafiq maliyyə orqanına
və 1 (bir) nüsxəsi büdcəyə artıq ödəmələri olan
sığortaedənə və ya sığortalıya göndərilir. Həmin
rəyin 1 (bir) nüsxəsi vergi orqanında qalmalıdır.”;
1.3.31. 4.12-ci bənd üzrə:
1. “məcburi dövlət sosial sığorta qanunvericiliyinin pozulma-sına görə” sözləri çıxarılsın;
2. “orqanların” sözündən sonra “, icbari tibbi
sığortaya münasibətdə isə icbari tibbi sığortanın tətbiqini təmin edən qurumun” sözləri əlavə
edilsin;
3. “vergi ödəyicisinin və ya sığortaedənin”
sözləri “vergi ödəyicisinin, sığortaedənin və ya
sığortalının” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.32. 4.14-cü bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.14. Vergi orqanları sığortaedənin məcburi
dövlət sosial sığorta haqqı üzrə artıq ödəmələrini
bu Qaydaların 4.2.1-ci və 4.2.2-ci yarımbəndləri,
işsizlikdən sığorta üzrə artıq ödəmələrini bu Qaydaların 4.3.1-ci və 4.3.2-ci yarımbəndləri, habelə
sığortalının icbari tibbi sığorta haqqı üzrə artıq
ödəmələrini bu Qaydaların 4.3-1.1-ci bəndi üzrə
ödəmələrə aid etdikdə, bu barədə Qaydaların 4.10cu bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq
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maliyyə orqanına, sosial təminatı və müdafiəni
həyata keçirən orqana və ya icbari tibbi sığortanın
tətbiqini təmin edən quruma müvafiq məlumatları
rüb qurtardıqdan sonra növbəti ayın 10-dək təqdim
etməlidirlər.”;
1.3.33. 4.15-ci bənddə “vergi ödəyicisinə
və ya sığortaedənə” sözləri “vergi ödəyicisinə,
sığortaedənə və ya sığortalıya” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3.34. 5-ci hissənin adında birinci halda
“və” sözü vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin
hissəyə “sosial təminatı və müdafiəni həyata
keçirən orqanların” sözlərindən sonra “və icbari
tibbi sığortanın tətbiqini təmin edən qurumun”
sözləri əlavə edilsin;
1.3.35. 5.1-ci bənddə birinci halda “və” sözü
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin bəndə
“sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən orqanlar” sözlərindən sonra “və icbari tibbi sığortanın tətbiqini təmin edən qurum” sözləri “rəyləri”
sözündən sonra “, ərizənin və şəxsi vərəqədən
çıxarışın surətlərini” sözləri əlavə edilsin;
1.3.36. 5.2-ci bənddə “və ərizələrin surəti”
sözləri “, ərizələrin və şəxsi vərəqədən çıxarışın
surətləri” sözləri ilə, “4.8-ci bəndində” sözləri
“4.1.3-1-ci yarımbəndində və 4.8-ci bəndində”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.37. 5.3-cü bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən
orqanlar və icbari tibbi sığortanın tətbiqini
təmin edən qurum sığortaedənin və ya sığortalının müvafiq olaraq həmin orqanda (qurumda)
qeydiyya-tından asılı olmayaraq, vəsaitin daxil
olduğu xəzinə hesabının məxsus olduğu sosial
təminatı və müdafiəni həyata keçirən orqanlar və
icbari tibbi sığortanın tətbiqini təmin edən qurum
vəsaitin nağdsız qaydada qaytarılmasını təmin
etməlidirlər.”;
1.3.38. 5.4-cü bəndin ikinci cümləsinə “orqanlar” sözündən sonra “və icbari tibbi sığortanın
tətbiqini təmin edən qurum” sözləri və “işsizlikdən
sığorta” sözlərindən sonra “və icbari tibbi sığorta”
sözləri əlavə edilsin;
1.3.39. 5.5-ci bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“dövlət sosial müdafiə fondunun, işsizlikdən
sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta fondunun
mədaxili müvafiq olaraq məcburi dövlət sosial,
işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları
üzrə artıq ödəmələrin faktiki qaytarılmış məbləği
qədər azaldılır.”;
1.3.40. 6.1-ci bəndin birinci cümləsində
“Vergi ödəyicisi və ya sığortaedən” sözləri “Vergi
ödəyicisi, sığortaedən və ya sığortalı” sözləri ilə,
“vergi ödəyicisinə və ya sığortaedənə” sözləri
“vergi ödəyicisinə, sığortaedənə və ya sığortalıya”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.41. 6.2-ci bənd üzrə:
1. “Vergi ödəyicisinin və ya sığortaedənin”
sözləri “Vergi ödəyicisinin, sığortaedənin və ya
sığortalının” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. “Qaydaların” sözündən sonra “4.1.3-1-ci
yarımbəndinin və” sözləri əlavə edilsin;
3. “vergi ödəyicisinə və ya sığortaedənə”
sözləri “vergi ödəyicisinə, sığortaedənə və ya
sığortalıya” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.42. 6.3-cü bənddə “vergi ödəyicisinin və
ya sığortaedənin” sözləri “vergi ödəyicisinin,
sığortaedənin və ya sığortalının” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3.43. Qaydaların 1-5 nömrəli əlavələrinin
yuxarı sağ küncündə “Artıq ödənilmiş vergilərin,
məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta
haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”na” sözləri “Artıq
ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta,
işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının,
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması
Qaydaları”na” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.44. Qaydaların 3 nömrəli əlavəsi üzrə:
1. adında “və işsizlikdən sığorta haqlarının, onlara hesab-lanmış faizlərin, habelə məcburi dövlət
sosial sığorta qanunveri-ciliyinin pozulmasına görə
tətbiq edilmiş” sözləri “, işsizlikdən sığorta haqlarının və icbari tibbi sığorta haqlarının, faizlərin,”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2. mətndə “və işsizlikdən sığorta haqları”
sözləri “, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta
haqları” sözləri ilə əvəz edilsin;
3. “sığortaedənin” sözündən sonra “və ya sığortalının” sözləri əlavə edilsin;
1.3.45. Qaydaların 4 nömrəli əlavəsində “Vergi
orqanının” sözləri “Vəsaitlərin büdcəyə daxil
edilməsini təmin edən orqanın” sözləri ilə və “baş
direktoru (direktoru) və ya onun müavini” sözləri
“rəhbəri və ya onu əvəz edən səlahiyyətli şəxs”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.46. Qaydaların 5 nömrəli əlavəsi üzrə:
1. adında “məcburi dövlət sosial və işsizlikdən
sığorta haqları” sözləri “və ya sığortalının məcburi
dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari
tibbi sığorta haqları” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. “Vergi orqanının” sözləri “Vəsaitlərin
büdcəyə daxil edilməsini təmin edən orqanın”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3. birinci və ikinci hallarda “Sığortaedənin”
sözündən sonra “və ya sığortalının” sözləri və
“sığortaedənin” sözündən sonra “və ya sığortalının” sözləri əlavə edilsin;
4. “rəy tərtib olunan tarixə büdcəyə məcburi
dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta” sözləri
“və ya sığortalının rəy tərtib olunan tarixə büdcəyə
məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və
icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin;
5. “baş direktoru (direktoru) və ya onun
müavini” sözləri “rəhbəri və ya onu əvəz edən
səlahiyyətli şəxs” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18 fevral tarixli 25 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 2, maddə 194; 2015, № 5,
maddə 636; 2017, № 7, maddə 1483, № 11, maddə
2161) ilə təsdiq edilmiş “Gömrük ödənişlərinin
qaytarılması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində “Artıq
ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”
sözləri “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət
sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

“Zəfər yolçuları”
Şamaxıda təqdim olunub

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İkinci
Qarabağ müharibəsi ordumuzun şanlı Qələbəsi
ilə başa çatandan sonrakı bütün tədbirlərdə ilk
növbədə şəhidlərimizi yada salır, onların xatirəsinə
ehtiramı dilə gətirir. Bu isə təkcə qədirbilənlik
nümunəsi deyil, həm də şəhid adının uca t utulması
barədə ölkədəki bütün vəzifə sahiblərinə tövsiyə
və tapşırıqlar verilməsidir. Fəxr edilməli faktdır
ki, ölkənin bütün şəhər və kəndlərində, təşkilat
və müəssisələrdə şəhidlərimiz böyük hörmət və
ehtiramla anılırlar. Həmin ehtiram tədbirlərinin biri də
Şamaxıda reallaşıb.
Şamaxı Mədəniyyət Mərkəzində, RİH-in və Milli Məclisin
deputatı Tamam Cəfərovanın təşəbbüsü ilə hazırlanmış
“Zəfər yolçuları” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov,
Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova, şəhid ailələləri və
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin
səsləndirilməsi ilə açılan tədbirdə şəhidlərimizin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Şamaxıdan olan
şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş kitabın təqdimat videoçarxı nümayiş olunub.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov torpaqlarımızın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin xalqımızın qəlbində daim
yaşayacağını bildirib, dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Natiq şəhidlərimizin
adının əbədiləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən geniş
söhbət açıb, “Zəfər yolçuları” kitabının da bu istiqamətdə
görülmüş işlərin bir hissəsi olduğunu vurğulayıb.
Sonra Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova
çıxış edərək istər Birinci, istərsə də, İkinci Qarabağ müharibələrində qəhrəmancasına şəhid olmuş
həmvətənlərimizin hər bir azərbaycanlının ürəyində əbədi
yaşayacağını bildirib onların cəsarət, qəhrəmanlıq simvolu
olduqlarını, Vətən, millət qarşısında böyük işlər gördüklərini
qeyd edib. Millət vəkili “Zəfər yolçuları” kitabının yeniyetmə
və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyət
kəsb edəcəyini vurğulayıb.
Tədbirdə Şamaxı Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri
Mayıl Alıcanov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Şirvan
bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mərəhməd Mustafayev, kitabı nəşr
edən şirkətin rəhbəri Vasif Qurbanzadə, şəhid valideynləri
Güllü Babaşova, Rza Nəbiyev çıxış edərək, bu layihənin
əhəmiyyətindən danışıb, qəhrəmanlarımızın gənclərə,
gələcək nəsillərə tanıdılması üçün çox böyük qəhrəmanlıq
toplusu olduğunu qeyd ediblər.
Çıxışlarda “Zəfər yolçuları” kitabında ölkəmizin
müstəqilliyi, torpaqlarımızın müdafiəsi və ərazi bütövlüyü
uğrunda bugünədək Şamaxı rayonundan olan 130 şəhid
haqqında geniş məlumatların yer aldığı qeyd edilib, kitabının ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər kəsə minnətdarlıq
bildirilib.
Sonda “Zəfər yolçuları” kitabı şəhid ailələrinə təqdim
olunub.
İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Şuşadan oğurlanan
xalçaların geri qaytarılması
üçün tədbirlər görülür

M

əlum olduğu kimi, erməni vandalları Xalça
Muzeyinin Şuşa filialından oğurladıqları
qiymətli xalçaları xarici ölkələrə satmışlar.
Bu günlər həmin xalçaların geri qaytarılması üçün
tədbirlər görülür.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov müsahibələrində bildirib ki, ermənilərin Şuşa muzeyindən oğurladığı eksponatların və xalçaların geri qaytarılması üçün müxtəlif beynəlxalq
instansiyalar və konvensiyalar var. Ancaq təəssüflər olsun
ki, orada məcburedici müddəalar yoxdur.
O deyib ki, beynəlxalq konvensiyalarda məsələ ilə bağlı
boşluq var: “Həmin sənədlərdə beynəlxalq təşkilatların hansısa ölkədən oğurlanan eksponatları geri alması mexanizmi
yoxdur. Hər bir halda bu məsələnin beynəlxalq səviyyədə
qaldırılması və təbliğ olunması çox önəmlidir. Biz də bunu
edirik.
Buna cavabdeh olan ən vacib təşkilat UNESCO-dur.
Orada da hər hansı bir ölkədən mədəni sərvətlərin qeyriqanuni olaraq çıxarılmasını, mənimsənilməsini və s. halları
qadağan edən konvensiya var. Biz də, Ermənistan da bu
konvensiyanın üzvüyük. Bu konvensiyaya qoşulan ölkə
kimi UNESCO-da iddialarımızı ortaya qoymuşuq, həmin
irsin Azərbaycana aid olduğunu bildirmişik. Bu məsələ
beynəlxalq müstəvidə müzakirə olunmalıdır”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Rasim Əliyev ilə ilk tanışlığım 1970-ci ildə olmuşdu.
Mən Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 4-cü kurs
tələbəsiydim. Atam vəfat etmişdi. Anam problemlərimin
öhdəsindən gəlsə də, dostlarımla gəzməyə çıxanda,
özümə siqaret almaq üçün ondan pul istəməkdən
utanırdım. Ona görə atamın dostu, o vaxt Bakı şəhərinin
baş memarı vəzifəsində çalışan Hənifə müəllim
Ələsgərovun yanına gedib işləmək arzumu bildirdim.
Hənifə müəllim məni dəstəklədi, hətta səbəbini ona açıq
deyərkən bir qədər kövrəldi də...
O vaxt Rasim Əliyev onun
müavini idi. Cavan idi və cavanlara qarşı da çox diqqətli idi. Yaş
fərqimizə baxmayaraq mənimlə
çox qayğıkeş, səmimi münasibət
qurdu. Sonra mən bir müddət
o idarədən uzaqlaşaraq Lenin
qradda (indiki Sankt-Peterburq)
“Lenqiproqor” Layihə İnstitutunda
şəhərsalma emalatxanasında çalışdım. Bakıya qayıtdıqdan sonra
yenə də Hənifə müəllimin, Rasim
müəllimin yanına qayıtdım. Məni
çox yaxşı qarşıladılar və az bir
zamanda şöbə müdüri vəzifəsinə
təyin etdilər.
Rasim müəllimin novatorluğu, çevik düşüncəsi mənim bir
mütəxəsis kimi formalaşmağında
mühüm rol oynadı. Axşam vaxtlarında Rasim müəllim biz cavanları
başına yığıb Bakının inkişafından söhbət açır, dünya şöhrətli
memarlar haqqında danışır, xarici
təcrübədən bizi məlumatlandırırdı.
Hənifə müəllim pensiyaya
çıxandan sonra hamımız arxayın
idik ki, baş memar vəzifəsinə
Rasim müəllim təyin olunacaq. Bu
vəzifəni icra etdiyinə baxmayaraq,
nədənsə təsdiqi uzanırdı. Aylar
keçirdi, biz həyacan keçirirdik.
Özündən soruşanda çox təmkinlə
cavab verirdi:
– Görünür, belə gərəkdir.
Amma biz görürdük ki, çox
fikirli və qəmgindir. Axı, o bu
idarəyə müavin vəzifəsinə hələ
1965-ci ildə Bakının baş memarı
vəzifəsində Vadim Mikayloviç İvanov işləyərkən dəvət olunmuşdu.
Rasim müəllim onun haqqında
hörmətlə danışardı. V.İvanov 1937
ildən 1967-ci ilə qədər Bakının baş
memarı işləmiş və müasir Bakının şəhərsalma əsasları məhz o
dövrdə qurulmuşdu.
Bir axşam Rasim müəllim
Bakı Şəhər Partiya Komitəsindən
qayıdıb ən yaxın əməkdaşlarını
(biz 4 nəfər idik) yanına çağırdı.
Üzü gülürdü.
– Məni təsdiqlədilər,- dedi.
Sevincimizin həddi-hüdudu yox
idi.
– Nə edək? – soruşdu. – Bu
bizim birgə uğurumuzdur və bunu
sizsiz qeyd etmək istəmirəm.
Axşam saat onun yarısıydı.

Bu təntənəni “İnturist” mehmanxanasının məşhur restoranında
qeyd etdik. Oradan çıxadan sonra
şəhərin küçələri ilə gəzə-gəzə,

1975-ci ildə mən layihə işləri
ilə məşğul olmaq üçün layihə institutuna işə keçdim. Rasim müəllim
buraxmırdı. Mənə öz müavini
vəzifəsini belə söz verirdi. Lakin
o vəzifədə artıq bir adam işləyirdi
deyə, kiminsə işdən azad olunması yolu ilə vəzifə tutmağı özümə
rəva görmədim.
Amma, əlaqəmiz kəsilmədi.
Zəngləşirdik. Bir gün bizə qonaq
gəldi. Anamla həyat yoldaşım bizə
yaxşı Bakı düşbərəsi və qutabı
hazırladılar. Gecə yarıdan keçmiş
Rasim müəllim vidalaşanda etiraf
etdi ki, bu yaşına qədər belə dadlı
yemək yeməyib. Və sonralar da
hər görüşümüzdə o axşamı yadına salırdı.

Bu söhbət 1989-cu ilin dekabr
ayının 4-də baş verib. Həmin axşam qapı açıldı və otağıma Rasim
müəllim əlində bir dəstə gül və bir
şüşə fransız konyakı daxil oldu.
Məni qucaqladı:
– Gülü Elmira xanıma apararsan, bunu isə, – konyakı göstərdi,
– sənin və mənim qələbəmizi qeyd
etmək üçün gətirmişəm.
O, mənim bu yüksək
vəzifəyə layiq olduğumu söylədi.
Müsabiqədə iştirak edən adamlar
haqqında fikirlərini söylədi. Mənim
müsabiqədə iştirak etmədiyimi
düzgün addım kimi qiymətləndirdi.
Bir neçə saat söhbətdən sonra
onu evinə apardım.

Üstündən illər keçdi. Bir gün
eşitdim ki, Rasim Əliyev vəzifəsini
tərk edib. 1988-ci il idi. Artıq ölkə
siyasi sarsıntılar yaşayırdı. Qorbaçovun səriştəsiz siyasəti gülünc
formalar alırdı.
Elan olundu ki, Bakının baş
memarı vəzifəsinə Ümumittifaq
müsabiqəsi elan olunub. Artıq
nankor qonşularla münasibətlər
kəskinləşirdi.
Mən zarafatla dedim:
– Birdən bu müsabiqəyə bir
erməni namizədliyini verdi? Necə
olacaq?
Müsabiqədə iştirak etməkdən
imtina etdim. Baxmayaraq ki,
mənə ciddi təkliflər olmuşdur.
Hamı məni Rasim Əliyevin hazırladığı mütəxəssis kimi tanıyırdı.
Uzun- uzadı proseslərdən sonra, akademik Mikayıl Üseynovun
təklifi ilə, məni bu vəzifəyə dəvət
etdilər.
Təqdimat tədbirində, kollektivə
müraciət edib dedim: – Mən bu
idarədən 14 il öncə ayrılmışam.
Amma gördüm ki, kollektivin
əsasını köhnə əməkdaşlar təşkil
edir. Söz verirəm ki, heç kimi
vəzifəsindən uzaqlaşdırmayacağam. Hamınızla işləyəcəyəm.
Amma bir şərtim var. Biriniz
gəlib Rasim müəllimin dalınca
bir söz desəniz, vəzifənizi tərk
edəcəksiniz.

1992-ci ildə Rasim müəllim
valideyinlərinin hər ikisini itirdi. O
vaxtlar ulu öndər Heydər Əliyev
Naxçıvanda idi və hakimiyyət
ona qarşı nəinki qısqanclıq edir,
düşmənçilik mövqeyində idi.
Buna baxmayaraq, Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinin o vaxtkı
başçısı Rauf Gülməmmədov və
onun ətrafına toplaşanlar, bizim
idarənin rəhbərliyi ulu öndərin
yaxın qohumlarının dəfni ilə bağlı
bütün işləri öz üzərimizə götürdük. Çünki, R. Gülməmmədov
da, mən də, müavinim E. Əsədov
da ilk növbədə akademik Həsən
Əliyevin böyük alim olmasını, dahi
Heydər Əliyevin böyük qardaşı
olmasını və dostumuz ağsaqqalımız Rasim Əliyevi düşünürdük.
Biz bilirdik ki, bundan ötrü başımız
ağrıya bilər. Bilirdik, amma borcumuzu da unutmurduq.
Baş memar vəzifəsində
işlədiyim dövrdə Rasim müəllim
ilə mütəmadi görüşürdük. Hərdən
axşam çağı özü gələrdi. Bilirdi
ki, mən işdən axşam 11-dən tez
getmirəm. Bəzən zəng vurub
deyirdi:
– Sabah səhər yeməyinə bizə
gəl. Dilşad xanım yaxşı süfrə
açacaq.
2001-ci ildə vəzifəmi tərk
edəndə, Rasim müəllim məni

Ustad memar, gözəl insan

Bakı haqqında düşüncələrimizi
bölüşərək hərə öz evinə
istiqamətləndi.
Rasim Əliyevin təşkilatçılığı,
peşəsinə sadiqliyi, Bakıya olan
tükənməz məhəbbəti bizim
fəaliyyətimizin, uğurlarımızın
əsasını təşkil edirdi.
Tez-tez Moskvada keçirilən
konfranslara, plenumlara gedərdi.
Bir neçə dəfə belə səfərlərdə mən
də iştirak etmişdim.
Bir dəfə iş vaxtı Rasim müəllim
daxili telefonla zəng vurdu:
– Kabinetimə gəl.
Qış idi. Kabinetinə getdim.
– Təcili uçuruq Moskvaya,
vacib tapşırıq var,- dedi.
– Gərək evə gedib yır-yığış
edim.
– Vaxt yoxdur. Bu gecə qayıdacağıq. Heç nə gərək deyil.
Binə hava limanına 17
dəqiqəyə çatdıq. O illərin yolları

Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərə –
Ağdama, Zəngilana, Füzuliyə, Cəbrayıla, Qubadlıya, Şuşaya,
Hadruta, Kəlbəcərə, Laçına səfərləri zamanı dəfələrlə vurğulamışdır ki, erməni vandallarının darmadağın etdiyi şəhər və
kəndlərimizi əsl cənnətə çevirəcəyik. Azərbaycan xalqı buna
inanır, öz rəhbərinin qətiyyətli, qurucu və yaradıcı lider olduğunu yaxşı bilir. Turizm həvəskarları əmindirlər ki, bu yerlərə yaxın
gələcəkdə dünyanın hər tərəfindən böyük insan axını olacaq.
Sözsüz ki, Azərbaycanın qələbəsi xalqımızın qurub – yaratmaq
əzmini də ortaya qoyub. Belə ki, Qarabağda bölgə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi yaxın gələcəkdə bu torpağın yenidən bütün
Cənubi Qafqazın inkişaf edən mədəniyyət və məşhur turizm
mərkəzi olacağını deməyə əsas verir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti və
Azərbaycan Ordusunun rəşadəti
sayəsində düşmənin diz çökdürüldüyü Vətən müharibəsində Qarabağın
və ətraf rayonların işğaldan azad
olunması ölkənin turizm potensialını daha da artırıb. Qarabağın
əlverişli iqtisadi – coğrafi mövqeyə,
zəngin ehtiyatlara, nadir təbii iqlim
xüsusiyyətlərinə malik olması, münbit torpağı, zəngin flora və faunası

edilmiş ərazilərdə də turizm potensialı yüksəkdir. Ən qədim yaşayış
məntəqələrindən biri olan Füzuli
rayonu yaxınlığında yerləşən Azıx
mağarası turistləri cəlb edəcək
məkanlardandır.
İyirmi birinci əsrdə “Ev turizmi”
anlayışı Azərbaycanın bölgələrində
yeni-yeni təşəkkül tapsa da, Şuşada
“Ev turizmi” hələ ötən əsrin ortalarından mövcud olub. Şuşa şəhəri,
eləcə də rayonun Xəlfəli və Turşsu

ölkə turizm sənayesinin inkişafı
üçün yeni üfüqlər açır. İşğaldan
azad olunmuş Laçın və Kəlbəcərin
unikal relyef müxtəlifliyi burada
həm yay, həm də qış turizminin
perspektivlərini daha da artırır.
Kəlbəcər rayonu Cənubi Qafqazda
turizmin inkişafı baxımından azsaylı
regional ərazilərdən biri hesab edilir.
Bu ərazini yayda və qışda, həm tarixi, dini, həm də müalicəvi cəhətdən
turizm istiqamətində inkişaf etdirmək
mümkündür. Eləcə də, digər azad

kəndlərində təxminən iki min ailədən
artıq rayon sakini mənzillərini
turistlərə kirayəyə verirmiş. Şuşanın infrastrukturu elə qurulmuşdu
ki, gələn turist orada hərtərəfli
istirahətini təmin edə bilirdi. Şəhərdə
geniş yay kinoteatrı fəaliyyət
göstərirdi. Təbii ki, Şuşaya həm də
müalicə məqsədilə gəlirdilər. Şuşanın quru və saf havası ağciyər, astma, nəfəs borusu xəstəliklərindən
əziyyət çəkənlər üçün əvəzsiz idi.
O cümlədən, şəhərin mərkəzinə

kimin yadındadırsa, başa düşəcək
ki, bu nə deməkdir. Əlbəttə,
təyyarəyə son saniyələrdə çatdıq.
Moskvada tapşırığı uğurla yerinə
yetirib və Bakıya qayıtdıq.
Mən Rasim Əliyevdən çox
şeylər öyrəndim. Düzgün sənəd
hazırlamaq, nitqi düzgün qurmaq, insanlarla davranış, dövlət
mövqeyi və əlbəttə, vəzifə borcuna diqqətlə, məsuliyyətlə yanaşmaq. Rasim müəllim bizi müdafiə
etməyi də özünə borc bilirdi.
Azərbaycan dəmir yollarının
rəhbəri respublikada nüfuzlu
şəxslərdən idi. Bakı Sovetinin
İcraiyyə Komitəsinə müraciət
edib Keşlə dəmir yolunun qoruq
zolağında işçiləri üçün kiçik tikililər
aparmağa icazə istəmişdi.
Məktub mənim şöbəmə daxil
oldu. Dərhal cavab hazırladıq
ki, bu təhlükəsizlik baxımından
düzgün deyil. Bakı Şəhər Soveti
İcraiyyə Komitəsi (BŞSİK) sədrinin

müavini adından rədd cavabı
hazırladıq. O isə qorxub imza
atmadı.
– Hələlik qoy qalıb. Sonra
baxarıq, – dedi.
Məktub Nazirlər Sovetindən
gəldiyinə görə nəzarətə alınmışdı
və icra müddəti bir ay idi. Bir xeyli
vaxt keçəndən sonra, gördüm vaxtı ötür, məktubu şöbəmin blankında çap edib, özüm imza atdım və
göndərdim.
Bu, subordinasiya pozuntusu
idi. Amma mən vəzifə borcumu yerinə yetirdim. Bir müddət
keçədən sonra həmin o nüfuzlu
məmur şikayət etdi ki, mənim
məktubuma cavab verilməyib.
Nazirlər Sovetindən Bakı Şəhər
Soveti İcraiyyə Komitəsindən
izahat tələb etdilər.
Gəlib çıxdılar mənim rəhbərlik
etdiyim şöbəyə. Gördülər ki,
əslində, cavab vaxtında verilib və
düzgün verilib. Amma mən buna
hüququm olmadan özüm qol
çəkmişəm. Rasim müəllim məni
çağırıb bir az acıqlandı ki, mən
bunu gərək ona deyəydim.
İzah etdim ki, BŞSİK sədrinin
müavini qol çəkmədi, Rasim
müəllim o anda məzuniyyətdə idi,
ona görə də özüm, öz blankımızda
məktubu göndərdim.
O vaxt Rasim müəllim məni
müdafiyə etdi və sübut etdi ki,
mən bunu işin xətrinə və Bakının xeyrinə etmişəm. Məsələyə
səhlənkar yanaşdığına görə
BŞSİK sədrinin müavininə töhmət
verdilər.
Keşlə dəmir yolunun qoruq
zolağında isə icazə olmadan
tikdilər və indi də bu problemi Bakı
yaşamaqdadır.

Qarabağın turizm
potensialı heyranedicidir
yaxın Turşsu müalicəvi suyu Şuşaya
gələnlərin sevimli yeri idi. Şuşanın
əsas gəlir mənbəyi də turizm biznesi
hesab olunurdu. Bu da bədxah
erməniləri həmişə qıcıqlandırırdı.
Çünki Dağlıq Qarabağda mənzərəli
yerlər çox olsa da, Şuşa öz qədimliyi
və təmiz havası ilə bütün SRRİnin əsas turizm mərkəzlərindən
biri hesab olunurdu.Turist marağı
baxımından dünyada çox populyar olan Xarıbülbülü Şuşada canlı
olaraq seyr etmək Qarabağın turizm
cazibədarlığını xüsusi olaraq artırırdı. Vaxtilə Şuşa və Ağdam rayonlarında yerləşən məşhur “Şuşa”,
“Gülablı” sanatoriyaları, Şuşanın
istirahət evləri, məktəblilərin yay
tətilində dincəlməsini təmin edən
düşərgələr görülən yenidənqurma
işlərindən sonra öz füsunkar
görkəmlərini tamamilə dəyişəcəkdir.
Azərbaycan mədəniyyətinin incisi
Şuşa şəhərinin tarixi abidələri,
özünəməxsus arxitekturası yeni
turizm marşrutlarının yaradılmasına
imkan verir.
Bu tədbirlər planının bir hissəsi
olaraq mayın 12-də Şuşada “Xarıbülbül”, avqustun 29-da isə “Qarabağ” otellərinin yenidənqurmadan
sonra açılışı olmuşdur. Otellər
qonaqların qalması və rahat
istirahət etməsi üçün bütün zəruri
infrastrukturla təchiz olunub. Bu

cür obyektlərin istifadəyə verilməsi
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
olan Şuşanın turizm potensialının
gələcəkdə möhkəmləndirilməsində
çox mühüm rol oynayacaq.
Həmçinin “Qarabağ” xalçaları,
“Qarabağ” Muğam məktəbi, “Qarabağ atları” mədəni turizmə maraq
göstərən turistləri həmişə özünə
cəlb edib. Qarabağ regionunun əsas
turizm mərkəzi olan Şuşa şəhəri
işğaldan azad ediləndən sonra
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
respublikanın mədəniyyət paytaxtı
elan edilib. Bildiyimiz kimi, Şuşada
Turşsu yaylaqları, İsa bulağı, Topxana meşəsi, Cıdır düzü və s. yerlər
turizm üçün geniş perspektivlər
vəd edir. Belə ki, turizm və müalicə
potensiallı təkrarsız təbiətə malik
Şuşa və işğaldan azad edilmiş digər
ərazilərimiz tezliklə dünyanın ən
məşhur turizm mərkəzlərindən birinə
çevriləcək.
Məlumdur ki, Qarabağ regionu tarix boyu turistləri özünə cəlb
edən əsas turizm məkanlarından
biri olub. Burada turizmin müxtəlif
növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün
geniş imkanlar mövcuddur. Alban
məbədləri, Qarabağ xanlığının
irsi, İpək yolu kimi mədəni turizm
məhsulları buranın zəngin mədəni
turizmin mövcudluğunun göstəricisi

hesab edilir. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərin geniş turizm potensialı
nəzərə alınaraq, Dövlət Turizm
Agentliyi tərəfindən “Yolumuz Qarabağa” konseptual turizm marşrutlarının layihələri hazırlanıb. Layihə
sənədi əsasında Ağdam rayonunun
işğaldan azad edilmiş hissəsində
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyi
ilə müvafiq əməkdaşlıq əsasında
“Yolumuz Ağdama” turizm marşrutunun təşkili ilə bağlı tələb olunan
müvafiq infrastruktur işləri həyata
keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyi
tərəfindən “Şahbulaq Qalası”na
dair ilkin memarlıq və turizm inkişaf
konsepsiyası hazırlanıb. Qeyd
olunanlarla yanaşı, Dubayda “ATM
2021” (Arabian Travel Market 2021)
və Moskvada “OTDYKH Leisure”
turizm sərgilərində Qarabağın turizm
potensialı yüksək səviyyədə təqdim
edilib. Bütün bunlar onu göstərir
ki, Azərbaycanın turizm potensialı
gündən-günə daha da güclənəcək.
Göründüyü kimi, qədim Şuşada,
eləcə də işğaldan azad edilən bütün
ərazilərimizdə bərpa və quruculuq
işləri sürətlə davam etdirilir. Bununla
da şəhərin tarixi siması saxlanılmaqla ən müasir formada bərpa
edilir, dünya standartlarına uyğun
turizm infrastrukturu yaradılması

şübhəsiz. Sözsüz ki, bütün bunlar
Qarabağa turist axınını daha da
sürətləndirəcək.
Çoxsaylı maddi–mədəniyyət
abidələrimiz erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən dağıdılsa
da, meşələr yandırılaraq ekoloji
terror törədilsə də, həmin ərazilərdə
Azərbaycan Prezidentinin fərman
və sərəncamları çərçivəsində sürətli
bərpa işlərinə başlanılıb. Xatırladaq ki, dövlət başçımız Vətən
müharibəsindən sonra işğaldan
azad edilmiş rayonlara səfərlərində
dəfələrlə vurğulamışdır ki, biz
erməni vandallarının darmadağın etdiyi şəhər və kəndlərimizi
əvvəlkindən də gözəl quracağıq,
oranı əsl cənnətə çevirəcəyik.
Onu da qeyd edək ki,
Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinin
turizm imkanları da geniş və
çoxşaxəlidir. Qəsəbədə və
onun ətrafında yerləşən yaşayış
məntəqələrində çoxsaylı tarixi – mədəni abidələr, o cümlədən
qədim alban məbədləri mövcuddur.
Onlardan faydalanma qəsəbədə
turizm sənayesinin inkişafı üçün
mövcud olan potensialları daha da
genişləndirir. Böyük turizm potensialının mövcudluğu Hadruta qısa zamanda iqtisadi aktivliyi bərpa etmək
imkanı verəcəkdir. P
 rezident İlham

yanına çağırdı və dedi: İsdəyirəm
Heydər Əliyevə müraciət edim ki,
səni buraxmasınlar.
– Çox sağ olun, dedim, Bakının indiki rəhbərliyi ilə işləyə
bilməyəcəyəm. Başqa bir yerə
layiq görərsə, mən hazıram.
Lakin tale elə gətirdi ki, mən
2012-ci ildə gərək oldum. Buna
baxmayaraq, biz daima əlaqədə
idik. Hərdən zəng vurub danlayırdı:
– Gəlib getmirsən.
Narahat etmək istəmədiyimlə
özümə bəraət qazandırırdım.
Memarlar İttifaqına seçiləndən
sonra görüşlərimiz tez- tez olurdu.
Böyük həvəslə tədbirlərimizə
gəlirdi. Eyni zamanda, Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitenin professoru idi. Universitenin
rektoru, professor Gülçöhrə xanım
Məmmədova ona böyük hörmət
bəsləyirdi. Rəhbərlik etdiyi kafedrada tələbələrə öz təcrübəsini və
biliyini çatdırırdı.
Heç yadımdan çıxmaz. 85 illik
yubileyində onun haqqında xoş,
səmimi sözlər söyləyənlərin sırasında mən də var idim. Tədbirdən
sonra mənə zəng vurub dedi:
– Bilirdim ki, mənə böyük
hörmətin var. Amma o sözlərlə ki,
sən bunu səsləndirdin, o sözləri
bildiyini təsəvvür etmirdim. Düşünmürdüm ki, Azərbaycan dilini belə
gözəl bilirsən. Allah atana, Ənvər
müəllimə rəhmət eləsin. Onun
böyüklüyünə layiqsən.
Son illər ağır xəstəlik keçirirdi.
Arada zəng vururdum, evdəkilər
deyirdilər halı yoxdur, danışa
bilmir.
Son ad günündə zəng vurdum.
Yenə də danışa bilmədi. Dedilər
kövrəlir. Amma sonradan özü zəng
vurdu, təşəkkürünü bildirdi.
Zarafatyana dedi:
– Eşitmişəm Memarlar İttifaqı
“Memarlıq və Şəhərsalma. Ensiklopedik lüğət” hazırlayıb. Mən orda
varam?
– Yəni, ola bilərmi ki, olmayasınız, Rasim müəllim? Lüğəti tanınmış alim, elmlər doktoru Şəhla
xanım Qəhramanova hazırlayıb,
mən elmi redaktoruyam. İnşallah,
çapdan çıxan kimi sizə hədiyyə
edəcəyik. Orada haqqınızda geniş
məlumat var. Şəkliniz də var. Ən
çox xoşunuza gələn fotonuzdur.
“Memarlıq və Şəhərsalma.
Ensiklopedik lüğət” çapdan çıxdı.
Rasim müəllim haqqında məlumat
və ən çox xoşuna gələn foto ilə.
Amma dəfnindən 3 gün sonra, həmin foto məzarı başında
yerləşdirildi.
Azərbaycanın milli memarlığının təkrarolunmaz bir səhifəsi
bağlandı.

Elbay QASIMZADƏ,
Azərbaycan Memarlar
İttifaqının sədri

Əliyev oktyabrın 9-da Xocavənd
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşü zamanı demişdir: “...
Xocavənd rayonunun turizm potensialı çox genişdir. Bura təbiətcə çox
zəngin məkandır, hər tərəf dağlar,
meşələr, çaylar, cənnətə oxşayan bir
yerdir. Tarixi abidələr, körpülər, eyni
zamanda, məşhur Azıx mağarası,
Tağlar mağarası - bunlar burada
yerləşir. ... Keçən dəfə mən burada
olanda o mağaranın girişinə qədər
qalxdım. Tarixi abidələrlə zəngin
olan bu yerlərdə turizm mərkəzləri,
otellər tikmək üçün azərbaycanlı və
xarici investorları da dəvət etmək
istəyirəm. Çünki dünyada Xocavənd
kimi, Hadrut qəsəbəsi kimi gözəl
səfalı yerlər çox azdır”.
Sonda onu da qeyd edək ki,
bölgədə son 30 ildə iki müharibənin
baş verməsi, ermənilərin işğal boyunca yaşayış sahələrini, abidələri
vəhşicəsinə dağıtması, xalqımızın
başına gətirilən müsibətlər Qarabağda eyni zamanda dark turizmini
inkişaf etdirməyə imkan verir. Belə
ki, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Fuad Nağıyevin fikrincə, Ağdamda
dağıdılmış binaların bəzilərini olduğu kimi saxlamaq lazımdır. Şəhərin
müəyyən hissəsində belə dağıntıların olduğu bir kvartal saxlansa,
bu, həm xarici turistlərin marağını
cəlb edər, həm də gələcək nəsillər
üçün bir xatırlatma olar. Dark turizm
adından da göründüyü kimi qaranlıq, hüzn turizmidir. Bu turizmə
maraq göstərənlər isə dark (qara)
turist adlandırılır. Son illər turizm
sektorunda baş verən dəyişikliklər
alternativ turizm növlərinə olan
marağı artırır. Dark turizm də gün
keçdikcə, populyarlığı artan alternativ növlərdəndir. Tarixdə yaşanmış
faciələr, baş vermiş müharibələrin
yaratdığı çətinliklər, fəlakətlər dark
turizmin konseptini təşkil edir.
Agentliyin sədri, həmçinin bildirib
ki, Qarabağın turizm potensialı
və orada bu istiqamətdə aparılan
işlər heyranlıq doğurur. Hazırda bu
istiqamətdə aparılan işlər əminliklə
deməyə imkan verir ki, çoxşaxəli turizm potensialı Qarabağın şöhrətini
daha da artıracaq, tezliklə bu bölgə
bütün dünyanın ən məşhur turizm
mərkəzlərindən birinə çevriləcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Gələn ilin dövlət büdcəsi
davamlı inkişafa təminat yaradacaq
Son 18 ildə respublikamızın əldə etdiyi uğurlu nəticələr,
inkişaf göstəricilərinin davamlı olaraq yüksəlməsi həyata
keçirilən siyasətin, aparılan islahatların real həyatda təsdiqini
əks etdirib, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı
inkişaf üçün etibarlı zəmin yaradıb. Təsadüfi deyildir ki, dünyada
yaşanan ən ağır maliyyə və iqtisadi böhran şəraitində belə
Prezident İlham Əliyevin çevik, praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə
tutulan 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.
Bu gün ölkəmizdə mütərəqqi
sosial siyasət həyata keçirilməsi,
vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə mühüm önəm
verilməsi də təsadüfi deyil. Çünki insanlara maddi, mənəvi tələbatlarının
ödənilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin mühüm prinsiplərindəndir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən siyasi kurs
çərçivəsində sosial məsələlərin həlli,
vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi hər zaman diqqət
mərkəzindədir. Eyni zamanda, insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, maaşların, pensiyaların artırılması, yeni sosial obyektlərin tikintisi
dövlətimizin sosial siyasətinin prioritet
istiqamətlərindəndir.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi
ilə reallaşdırılan mükəmməl iqtisadi

strategiya sosial müdafiə və sosial
təminat sahələrində aparılan islahatları bundan sonra da sürətləndirəcək.
Milli Məclisdə Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsi zərfinə daxil olan məsələlərin
müzakirəsi də aydın göstərir ki, gələn
ilin əsas maliyyə sənədi əvvəlki illərdə
olduğu kimi, sosialyönümlü olacaq.
Başqa sözlə, dövlət büdcəsinin sosialyönümlüyünün davam etdirilməsi,
əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
prioritet istiqamət olaraq saxlanılacaq.
Büdcədə xalqın rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin təmin
edilməsi üçün gələn il yanvarın 1-dən
əməkhaqlarının və əmək pensiyalarının, sosial müavinətlərin, təqaüdlərin,
həmçinin digər sosial ödənişlərin artırılmasının qarşıya mühüm vəzifələr
kimi qoyulması bunun bariz ifadəsidir.

Bu, eyni zamanda, 2022-ci ilin dövlət
büdcəsinin də ənənəvi olaraq sosialyönümlü xarakter daşıdığını göstərir.
Belə ki, büdcədə sosial xərclər
46,4 faizə çatdırılır və 2021-ci illə
müqayisədə 13,5 faiz, yəni 1 milyard
650 milyon manat artırılır.
Xərclərin maliyyə tutumunu 13
milyard 851 milyon manata çatdırmaq
nəzərdə tutulur. Həmin xərclərin 60
faizi əməyin ödənilməsi ilə bağlıdır.
Yeri gəlmişkən, 2022-ci ildə əməyin
ödənilməsinə 8 milyard 97 milyon
manat məbləğində vəsait təklif olunur.
Sosial təminat xərcləri üçün dövlət
büdcəsində 3 milyard 566 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.
Milli Məclisdə keçirilən
müzakirələrin yekununda birinci
oxunuşda qəbul edilən “Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi
haqqında” qanun layihəsinə diqqət
yetirsək, büdcənin sosialyönümlülüyü
ilə bağlı digər məqamları da aydın
görmək olur. Belə ki, sənəddə Dövlət

Fövqəladə Hallar Nazirliyi
əhaliyə müraciət etdi
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin
məlumatına görə, noyabrın 24-ü günün
ikinci yarısından başlayaraq noyabrın 27dək ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişərək
qeyri-sabit və yağıntılı keçəcəyi, xüsusilə
noyabrın 25-i gündüzədək güclü külək əsəcəyi
proqnozlaşdırılır.
Qeyd olunanlarla bağlı
Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət
edərək, gözlənilən hava
şəraiti ilə əlaqədar müvafiq
təhlükəsizlik qaydalarına
riayət etməyə çağırır.
Xüsusilə, bir sıra
ərazilərdə, o cümlədən

Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən güclü
küləyin səbəb ola biləcəyi
təhlükələrdən qorunmaq
üçün diqqətli davranaraq
yüngül konstruksiyalı və
müvəqqəti tikililərdən, bina
və reklam lövhələrindən uzaq

durmaq, elektrik dirəyi və
naqillərinin, hündür ağacların
altında dayanmamaq tövsiyə
olunur. Həmçinin, güclü
küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi prosesini
mürəkkəbləşdirdiyini nəzərə
alaraq, yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına ciddi riayət
edilməlidir.
Unutmayın: Qaydalara biganəlik – həyatımıza
təhlükədir!
Təhlükə zamanı 112-yə
zəng edin!

Sosial Müdafiə Fondunun gələn il
üçün gəlirləri və xərcləri bərabər
olmaqla 5 milyard 307 milyon manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin
göstəricisindən 429 milyon manat və
ya 8,8 faiz çoxdur. Layihədə fondun
gələn il xərclərinin 96,7 faizinin və
ya 5 milyard 133 milyon manatının
əhaliyə ödənişlər təşkil edəcəyi
vurğulanır. Büdcə layihəsində əmək
pensiyalarının sığorta hissəsinin artırılması üçün, təxminən, 210 milyon
manat vəsait nəzərdə tutulur.
Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin isə 2022-ci ildə 345
manata yüksəldilməsi proqnozlaşdırılıb. Əmək pensiyasının minimum
məbləğinin isə 200 manatdan 240
manata qaldırılması nəzərdə tutulub.
Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın
cari ildəki 331 manatdan 41 manat
artırılaraq 372 manata, əlilliyə görə
pensiyanın 261 manatdan 38 manat
artırılaraq 299 manata, ailə başçısını
itirməyə görə pensiyanın 263 manatdan 35 manat artırılaraq 298 manata
çatdırılması proqnozlaşdırılıb.
Bütün bunlarla bərabər, əvvəlki
illərdə olduğu kimi, növbəti ildə də
əvəzetmə əmsalının, yəni orta aylıq
pensiya məbləğinin orta aylıq əmək
haqqı məbləğinə nisbəti Avropa
Sosial Xartiyasının tələblərinə cavab
verməklə, 43 faiz olacağı gözlənilir.

Emin BAĞIROV,
AMEA Riyaziyyat və Mexanika
İnstitutunun böyük elmi işçisi,
mexanika üzrə fəlsəfə doktoru

A

zərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada
1924 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1873
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

FHN-in əməkdaşı
Avrasiya çempionu olub
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 23 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 578 min 627 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 543 min 200 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min
709 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 27 min 718 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11 min 584, bu günə
qədər isə ümumilikdə 5 milyon 473 min 157 test icra olunub.

Yarışda ölkəmizi təmsil edən idmançılar
sırasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi
Riskli Xilasetmə Xidmətinin əməkdaşı Nurlan Kərimov da olub. 85 kq çəki dərəcəsində
mübarizə aparan idmançı çempionatı qələbə ilə
başa vuraraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə
qalxıb. 1-ci yerə layiq görülən idmançımız dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.
Qeyd edək ki, Nurlan Kərimov Azərbaycan
çempionu olmaqla yanaşı, ikiqat dünya çempionudur.

“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”
Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak
edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https//www.etender.
gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı hesaba köçürməlidirlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
TƏŞKİLAT- ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ PHŞ
H/h - AZ95IBAZ38090019449693913207
VÖEN-1300805451
BANKIN ADI- “AZƏRBAYCAN
BEYNƏLXALQ BANKI” ASC-nin NƏSİMİ
FİLİALI
KOD- 805614
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T- İBAZAZ2X

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin

“Analitik Ekspertiza Mərkəzi”
Publik Hüquqi Şəxsi
2021-ci ildə tələb olunan kompüter və digər
avadanlıqların satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial
müdafiə orqanından arayış;
-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatı;

H

azırda Zəngilan-Cəbrayıl zonasında 240
meqavatt gücündə günəş elektrik stansiyasının
tikintisi layihəsinin qiymətləndirilməsi və
həyata keçirilməsi fəaliyyəti üzrə əməkdaşlığa dair bp
şirkəti ilə Energetika Nazirliyi arasında imzalanmış İcra
Müqaviləsi çərçivəsində işlər davam edir.
Bp-dən bildiriblər ki, biz
Azərbaycanın uzunmüddətli
tərəfdaşı kimi otuz ilə
yaxındır ki, əməliyyatçısı
olduğumuz enerji layihələrini
təhlükəsiz və etibarlı şəkildə
həyata keçiririk: “Düşünürük ki, bu təcrübəmizə
əsaslanaraq biz yeni
enerji istehsalı sahəsində
də Azərbaycanla uğurlu
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq imkanlarını birgə dəyərləndirib
ölkənin enerji keçidi səylərinə
mühüm töhfələr verə
bilərik. BP, ümumiyyətlə,
bütün dünya üzrə bərpa
olunan enerji işlənməsinə

qoyduğu sərmayəni
əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir və artıq
uzunmüddətli və uğurlu
tərəfdaşlıq qurduğu yerlərdə
bu istiqamətdə yaranan

imkanları araşdırır”.
Qeyd edək ki, icra
müqaviləsi Azərbaycanın
azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması, Azərbaycanda bərpa

olunan enerji sektorunun
inkişafı və 2030-cu ilədək
karbon tullantılarının 35 faiz
azaldılması barədə strateji
qərar çərçivəsində imzalanıb.

“Xalq qəzeti”

Bu il 21 mindən artıq
su sayğacı quraşdırılıb

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
1924 yoluxma faktı qeydə alınıb

“Xalq qəzeti”

Türkiyə Respublikasının Bursa
şəhərində Alpaqut Turan Döyüş Sənəti
üzrə Avrasiya Çempionatı keçirilib. Çempionatda doqquz ölkədən 300-ə yaxın
idmançı iştirak edib.

BP: Qarabağda günəş elektrik
stansiyasının tikinti layihəsi
üzrə işlər davam edir

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin
müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri
(iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin qey -diyyatdan keçdiyi
ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və
rekvizitləri;
-tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd;
-iddiaçının analoji işlər üzrə iş
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
-müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi üçün
xüsusi lisenziya (mövcud olması mütləqdir);
-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər

C

ari ilin 10 ayı ərzində daxili imkanlar hesabına
74 km-dən artıq içməli su, 10 km tullantı su
xətləri tikilərək istismara verilib, 21 mindən
artıq sayğac quraşdırılıb.

“Azərsu” ASC-nin
mətbuat xidmətindən
verilən məlumata görə, bu
il qurumun daxili imkanları
hesabına Hacıqabul rayonunun Qarasu və Qızılburun,
Saatlı rayonunun Nərimanov
kəndi və məcburi köçkün
qəsəbəsi, Tovuz rayonunun
Düz Cırdaxan, Gədəbəy
rayonunun Tərsyer, Goranboy rayonunun Abbasqulular, Qobustan rayonunun
Sündü, Şamaxı rayonunun
Bağırlı və Küdrəki, Siyəzən
rayonunun Sədan və Eynibulaq, Neftçala rayonunun Abbasalı, Tatarməhlə,
Uzunbabalı və Mirzəqurbanlı,
Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndlərinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması
üzrə layihələr həyata keçirilib.
Tədbirlər Planına uyğun olaraq Bakı şəhəri və
Abşeron yarımadasında

toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa,
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət
etmək olar:
Elşad Nəbiyev. Ünvan - Bakı şəhəri,
Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küçəsi
34. Telefon- +994125960520 ; Faks:
+994125960716. E-mail: elshad.n@pharma.az
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 14 dekabr 2021-ci
il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 22 dekabr 2021-ci il
saat 11.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
23 dekabr 2021-ci il saat 11.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında
virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların
təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini
elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

içməli su təchizatı zəif olan
yerlər müəyyən edilib. Həmin
ərazilərin bir qismində su
təchizatı əhali tərəfindən
fərdi qaydada yaradılmış
və tikinti normalarına cavab
verməyən şəbəkə hesabına
aparılıb. Bəzi ərazilərdə isə
ümumiyyətlə su təchizatı
sistemləri mövcud olmayıb
və əhali içməli suyu maşınlarla alıb. Bütün bun-

lar nəzərə alınaraq Bakı
şəhərinin Nəsimi, Səbail, Yasamal və Xətai rayonlarında,
Abşeron, Binəqədi, Sabunçu,
Xəzər, Suraxanı rayonlarının
16 qəsəbəsində layihələr
həyata keçirilib və sakinlərin
problemi həll edilib. Bakı
şəhəri və Abşeron yarımadası, həmçinin regionlardan
daxil olmuş müraciətlər
əsasında şəhid ailələrinin və
qazilərin su təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı zəruri
işlər görülüb.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
dənizçi MTK-nın balansında olan binaların plastik qapı və
pəncərələri üçün şüşə paketlərin satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 6
dekabr 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender

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

BİLDİRİŞ
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən tibbi maskaların satın alması
üçün keçirilmiş e-açıq tenderdə “A Class Supply Chain” MMC
qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.
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25 noyabr 2021-ci il, cümə axşamı

Çexiya Polşa-Belarus
sərhədinə hərbçi
göndərməyə hazırdır

Türkiyə əhalisi dövlətin yanındadır
 Türkiyə sakinləri ölkədə lirənin zəifləməsinə baxmayaraq,
sosial şəbəkələrdə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətinə
dəstəklərini ifadə edirlər. Bu barədə özünün müxbirinə istinadən
TASS xəbər verib.

Çin
Demoqrafik böhran
Çin Milli Statistika Bürosunun
məlumatına görə,
cari ildə ölkədə 8,14
milyon nikah qeydə
alınıb. Bu, 2003-cü
ildən bəri ən aşağı
göstəricidir. Bildirilir
ki, Asiya ölkəsində
yeni nikahların sayı artıq yeddinci ildir ki, davamlı olaraq
azalır.
Məlumatı “Sinxua” yayıb.

Böyük Britaniya
Yeni dünya rekordu
Böyük Britaniyanın “Rolls-Royce”
şirkətinin hazırladığı
“Spirit of Innovation”
adlı elektrotəyyarə
saatda 623 kilometr
sürətlə uçuş həyata
keçirərək yeni dünya
rekordu qırıb.
Qeyd edilir ki, sınaq uçuşu zamanı təyyarəni “RollsRoyce”un uçuş əməliyyatları üzrə direktoru Fil Odell idarə
edib. Sınaq uçuşu Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin
“Boscombe Down” eksperimental təyyarə sınaq poliqonunda baş tutub.
Xəbəri “The Guardian” verib.

Filippin
Dünyanın ən yaşlı sakini vəfat edib
Filippində dünyanın ən
yaşlı sakini vəfat edib. Bildirilir ki, Fransiska Susano adlı
qadın 124 yaşında dünyasını
dəyişib. F.Susanonun vəfatının
səbəbləri barədə məlumat verilmir. Yerli tibb müəssisəsinin
məlumatına görə, onda heç bir
virus simptomu aşkarlanmayıb.
Bildirilir ki, F.Susanonun
dünyanın ən yaşlı sakini olması Ginnesin Rekordlar Kitabında rəsmi təsdiqini tapıb. Qeyd
edilir ki, o, 1897-ci il sentyabrın
11-də anadan olmuşdu.
Xəbəri BBC verib.

Son bir sutka ərzində twitterdə
“Dövlətimin yanındayam” həştəqinə
böyük dəstək göstərilib. Təxminən 12
saat müddətində 900 min sosial şəbəkə
istifadəçisi özünün dövlətə dəstəyini
qeyd edib.
TASS-ın məlumatına görə, bununla
yanaşı twitterdə respublikada iqtisadi vəziyyətin pisləşməsindən istifadə
etmək istəyənlər var. Belə istifadəçilər
“Sokağa” (küçəyə) həştəqindən istifadə
edirlər. Ancaq onların sayı dövləti
dəstəkləyənlərdən çox azdır.
Son günlərin məlumatlarına əsasən,
Türkiyə milli valyutası lirənin ABŞ dollarına nisbətən məzənnəsi üç gündür
enməkdədir. Əgər həftənin çərşənbə

axşamı günü dollar 11,38 lirəyə idisə,
çərşənbə günü ABŞ valyutası 13,15
lirəyə satılıb.
Xatırladaq ki, bu ilin yanvarında
Türkiyədə bir dollar 7,3 lirəyə satılırdı.
Keçən həftə Türkiyənin Mərkəzi
Bankı lirənin və inflyasiyanın
sabitləşdirilməsi üçün əsas uçot
dərəcələrindən birini aşağı salmışdı.
Söhbət hərraclarda faiz dərəcəsinin aşağı salınmasından gedir. Bunu Prezident
Ərdoğan da fəal şəkildə dəstəkləyir.
Dövlət başçısı faiz dərəcələrini “xalqın
faciəsi” hesab edir.
Mərkəzi Bank isə adətən hökuməti
inandırmağa çalışır ki, faiz dərəcələrinin
aşağı salınması maliyyə göstəricilərinə

U

kraynanın Xarkov
vilayətinin başçısı
vəzifəsini icra edən
Aleksandr Skakun bildirib ki,
Ukrayna ordusu gələn həftə
Rusiya ilə sərhəd yaxınlığında
təlimlər keçirəcək. Bu barədə
UNİAN agentliyi məlumat yayıb.
A.Skakunun sözlərinə görə,
təlimdə üç mindən çox hərbçi
iştirak edəcək. “Bütün bunlar dövlət
sərhədinin mühafizəsi fəlsəfəsinə
uyğundur. İlk dəfədir ki, biz onlarla
sərhəddə ərazi müdafiəsi ilə bağlı
işimizdən danışırıq. Belə təlimlər olacaq”,
– deyə o bildirib.
Ukrayna ilə Rusiya arasında gərginlik
artmaqda davam edir. Son günlər Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə 90 mindən çox
hərbçi topladığı barədə xəbərlər yayılıb.
Rəsmi Moskva, öz növbəsində Ukrayna

tərəfini münasibətləri gərginləşdirməkdə
günahlandırır.
Bu arada məlum olub ki, Beynəlxalq
Valyuta Fondu (BVF) Ukraynaya maliyyə
yardımı ayıracaq. Belə ki, fondun Direktorlar Şurası Ukrayna ilə “Stand-By”
proqramına ilk dəfə yenidən baxılması
barədə qərar qəbul edib. Fond Ukrayna

Levandovski Nistelroy və Ronaldunu üstələdi
“Bavariya” klubunun futbolçusu Robert
Levandovski UEFA
Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza
atıb. O, buna Kiyev
“Dinamo”sunu 2:1 hesabı ilə məğlub etdikləri
matçda nail olub. Matçın 14-cü dəqiqəsində hesabı açan polşalı hücumçu ikinci
dəfə Avropanın bir nömrəli klub turnirində iştirak etdiyi
ardıcıl 9 görüşün hamısında fərqlənə bilib.
Levandovski 2020-ci ilin noyabrından meydana çıxdığı
bütün qarşılaşmalarda qol vurub. O, 2019-cu ilin avqustundan 2020-ci ilin avqustunadək olan müddətdə də Çempionlar Liqasının 9 oyununda rəqib qapılarına yol tapıb.
Qeyd edək ki, Niderland millisinin sabiq üzvü Rud van
Nistelroy və hazırda İngiltərə “Mançester Yunayted”ində
oynayan Kriştianu Ronaldu bunu bir dəfə bacarıb.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

üçün 500 milyon xüsusi borc hüququ
(SDR) həcmində kredit tranşı ayırır.
Bu, təqribən 700 milyon dollara ekvivalentdir.
İqtisadçı ekspertlər hesab
edirlər ki, BVF-in yardımı Ukrayna
hakimiyyət orqanlarına COVID-19-la
bağlı nəticələrin öhdəsindən gəlmək,
iqtisadiyyatın bərpasını dəstəkləmək
və islahatları sürətləndirmək imkanı
verəcək.
Məlumat üçün bildirək ki, Ukrayna
hakimiyyət orqanları BVF arasında
memorandum 2020-ci ildə imzalanıb.
Həmin il iyun ayında sənədin mətni
dərc edilib və Ukrayna 18 aylıq “Stand-By”
proqramı çərçivəsində 5 milyard dollar
kreditin 2,2 milyard dollar həcmində birinci
tranşını alıb. O vaxtdan BVF Ukrayna
üçün tranş ayırmayıb.

Agentlik yazır ki, bu bəyanatla Çexiyanın baş naziri
Andrey Babiş çıxış edib.
O, eyni zamanda belə bir müraciətin hələ ki, Polşadan daxil olmadığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, hazırda Polşa-Belarus sərhədində baş verənlər tamamilə
qəbuledilməzdir.
Baş nazir həmçinin vurğulayıb ki, Polşaya hərbi qulluqçuların göndərilməsi yalnız Çexiya parlamentinin hər iki
palatası təsdiq etdikdən sonra mümkün ola bilər.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Almaniyada
rekord yoluxma

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Dünyada koronavirusa
yoluxanların sayı artır
Koronavirus pandemiyasının statistikasını izləyən
“worldometers.info” portalının məlumatına görə, dünyada bu xəstəliyə (COVID-19) yoluxanların sutkalıq
sayı 555 mini ötüb.

Son
Neftin qiyməti
artmağa başlayıb

Ən gəlirli şirkətlər əcnəbilərə məxsusdur

Almaniya

mənfi təsir göstərir və problemin həlli
yolu deyil.
Son günlər ölkədəki müxalifət
partiyaları da fəallaşaraq, lirənin
ucuzlaşması fonunda növbədənkənar
prezident və parlament seçkilərinə
gedilməsi məsələsini qaldırır.
Ərdoğan isə vəziyyətdən çıxış yolu
tapılacağını və növbədənkənar seçkilərə
gedilməyəcəyini bildirib.

Ukrayna ordusu Rusiya ilə sərhəddə təlimlər keçirəcək

Serbiya
“Business Top
2020-21” hesabatına
görə, Serbiyada ən
gəlirli şirkətlər sırasında xarici kapitallı
kompaniyalar üstünlük
təşkil edir. Bildirilir ki,
ölkə iqtisadiyyatının
ötən il pandemiyadan
üzüağ çıxmasına
baxmayaraq, yerli
şirkətlərin əksəriyyəti itki ilə üzləşib. Ən yüksək kommersiya gəlirlərinə malik şirkətlər sırasında isə “Tiger Tylers”,
“Telenor”, “Zijin Cooper”, “Coca-Cola HBC Serbia” kimi
xarici sərmayəli şirkətlər qərarlaşıb.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
rəsmi Praqa Varşavaya Polşa-Belarus sərhədindəki
böhranın həllinə kömək etmək üçün öz polisini və
ordusunu göndərməyə hazır olduğunu bildirib.

Bildirilir ki, 8 min 60 nəfər isə pandemiyanın qurbanı olub.
Bununla da yoluxanların ümumi sayı 259 milyon 614, ölənlər
isə 5 milyon 183 min 12 nəfərə çatıb.
Qeyd edilir ki, ən çox yoluxma halı (86 min 16 nəfər)
ABŞ-da, bu xəstəlikdən ölüm faktı isə (1243 nəfər) Rusiyada
qeydə alınıb.
Dünyada bu vaxtadək ən çox yoluxma halı ABŞ (48,8
milyon), Hindistan (34,5 milyon), Braziliya (22 milyon), Böyük
Britaniya (9,9 milyon), Rusiya (9,4 milyon), Türkiyə (8,6 milyon) və Fransada (7,4 milyon) qeydə alınıb.
Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası 2019-cu ilin
dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb.
Çin həmin ilin sonunda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını
(ÜST) ölkədə naməlum virusun yayılması barədə
məlumatlandırıb. ÜST ötən il fevralın 11-də infeksiyanın
adını COVID-19 qoyub, 1 ay sonra – martın 11-də isə
koronavirusu pandemiya elan edib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Noyabrın 25-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən
kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi
əsəcək, gündüz mülayim şimal-şərq küləyi
ilə əvəz olunacaq. Gecə 5-7°, gündüz 7-10°,
Bakıda gecə 5-7°, gündüz 7-9° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan
773 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi
rütubət 70-80 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər
arabir güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək
isti, gündüz 6-11° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi
yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və
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Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmağa başlayıb. Londonun “İCE” ( “İnter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin
qiyməti 3,3 faiz artaraq bir bareli 82,66 dollar olub. NyuYork Əmtəə Birjasının (“NYMEX”) ( “New York Mercantile
Exchanda”) Məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan
ABŞ-ın “WTI” (West Texas International) markalı neftinin
qiyməti 2,2 faiz artaraq bir bareli 78,92, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,8 faiz artaraq bir
bareli 83,27 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ Prezidenti Co Baydenin ABŞ
Energetika Nazirliyinə tapşırdığı strateji neft ehtiyatlarından
50 milyon barel bazara çıxarmasından sonra dünya bazarında
“qara qızıl”ın qiyməti artmağa başlayıb.
Qeyd edək ki, ABŞ-dan sonra Hindistan və Yaponiya da
neft ehtiyatlarını bazara çıxarıblar. Ekspertlərin məlumatına
görə, Çin, Cənubi Koreya və Böyük Britaniya da strateji neft
ehtiyatlarını satışa çıxaracaqlar. Neft ehtiyatlarının satışa
çıxarılmasında əsas məqsəd bu ölkələrdə benzinin qiymətini
aşağı salmaq və COVID-19 virusuna qarşı mübarizəni daha
da gücləndirməkdir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, gecə və səhər arabir güclənəcək.
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 2-5° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, gecə və səhər arabir güclənəcək.
Gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, dağlarda 3-6°
şaxta, gündüz 3-6° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı,
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər arabir
güclənəcək. Gecə 2-5°, gündüz 6-11° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə

intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, gecə və səhər arabir güclənəcək.
Gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 5-9°
isti, dağlarda gecə 3-6°, gündüz 0-3° şaxta
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər arabir
güclənəcək. Gecə 2-6°, gündüz 7-12° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağış gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 4-6°, gündüz 7-10°, dağlarda gecə
0-4°, gündüz 4-6° isti olacaq.

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

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

sutka ərzində Almaniya Federativ
Respublikasında rekord yoluxma
qeydə alınıb. Robert Kox İnstitutunun
məlumatına görə, son 24 saat ərzində ölkədə
66 min 884 nəfər koronavirus infeksiyasına
yoluxub. 335 nəfər vəfat edib. Pandemiya
başlanandan indiyədək Almaniyada 5,5 milyon
nəfər COVID-19 virusuna yoluxub.

Çexiyada da rekord yoluxma qeydə alınıb. Son sutka
ərzində 25 min 864 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.
Ölkədə məhdudiyyətlər sərtləşdirilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Bu gün COVID-19 əleyhinə
34 min dozadan çox
peyvənd vurulub
Noyabrın 24-də Azərbaycanda 34 min 474 nəfər
yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası əleyhinə
vaksinasiya olunub.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan bildirilib
ki, gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların
sayı 4 min 229, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların
sayı 6 min 418 nəfər, “buster” doza ilə peyvənd olunanların
sayı isə 23 min 827 nəfər təşkil edib.
Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi
sayı 10 milyon 363 min 317, birinci mərhələ üzrə peyvənd
olunanların ümumi sayı 5 milyon 59 min 543, ikinci mərhələ
üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 4 milyon 538 min 992 nəfər,
“buster” doza ilə peyvənd olunanların sayı 764 min 782 nəfər
təşkil edir.
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