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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ
Müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bu gün müzakirə mövzusu
olan Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Üçtərəfli bəya
natda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim, eyni zamanda, böyük siyasi
qələbəmizdir. Hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər
aparılır, bir çox təkliflər var, artıq bir çox nəqliyyat-kommunikasiya layihələri
masa üzərindədir, müzakirə edilir və bu, bizim növbəti tarixi uğurumuz olacaq
dır. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Müstəqillik
illərində biz bir amalla yaşayırdıq ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq,
işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Biz buna nail olduq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Zəngəzur dəhlizi
tarixi nailiyyətdir”

A

zərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi ilə nətiəcələn 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra həm bizi, həm də regionu maraqlandıran ən önəmli
məsələlərdən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Tarixi köklərə malik olan bu
yenilənmiş yol həm də qardaş Türkiyə ilə yenidən quru əlaqələrinin bərpası deməkdir.
Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycan və Türkiyəni deyil, ümumilikdə, bütün türk dünyasını yenidən birləşdirəcək. Bu məsələni araşdırarkən əvvəlcə dəhlizin tarixi marşrutunu
dəqiq bilmək lazımdır. Qeyd edildiyi kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa quru
yolu əlaqəsi yaradacaq bu dəhliz Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulduğu illərdən gündəliyin
əsas məsələlərindən biri olmuşdur. Yəni bu, birdən-birə ortaya atılan təklif deyil. Dəhliz
1921-ci ildə Türkiyə ilə Sovet Rusiyası arasında imzalanan anlaşmanın da ən önəmli
maddələrindən biri olmuşdur.
Tarixən Zəngəzur və ya Naxçıvan
dəhlizi olaraq bilinən bu koridor 2020-ci
ildə baş verən II Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın qələbəsindən sonra imzalanan
Üçtərəfli bəyanatın 9-cu maddəsində yer
almış və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
əlaqələri bərpa edəcək quru yoludur.
Burada qeyd edilməli olan ən önəmli
məqamlardan biri də odur ki, Zəngəzur
dəhlizi təkcə Azərbaycan üçün deyil,
ümumilikdə bölgə üçün geniş perspektiv

Müasir Azərbaycan Ordusu

Ə

sası Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan qüdrətli
ordumuz dövlətimizin başçısı, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi genişmiqyaslı
islahatlar sayəsində Cənubi Qafqazın
ən qüdrətli silahlı qüvvələrinə çevrilmişdir. Ordumuzun döyüşə hazırlıq
səviyyəsinin daim yüksək olması, şəxsi
heyətin müasir silah və texnikadan
məharətlə istifadə etmək bacarığı, təlim
sisteminin mütərəqqi metodlarından
istifadə etməsi, hərbi təhsilin və hərb
elminin günün tələbləri səviyyəsinə
yüksəldilməsi Azərbaycan Ordusunun
qarşısında dayanan bütün vəzifələri
yerinə yetirməsinə imkan verir.

44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsi bu həqiqəti bir daha
təsdiqlədi. Müzəffər ordumuzun 30 illik işğala son qoyması həm də bütün
dünyaya nümayiş etdirdi ki, silahlı
qüvvələrimiz yeni nəsil silahlarla
müharibə aparmaq qüdrətindədir
və ordumuz bundan sonra da
Azərbaycanın keşiyində dayanacaq.
Ənənəvi olaraq ordu dövlətin
əsas elementlərindən biri və onun
mövcudluğunun təminatı hesab

vəd edir. Belə ki, bu dəhliz, hətta II Qarabağ
müharibəsində məğlub olan Ermənistan üçün
də özünütəcriddən çıxmaq imkanı deməkdir.
Belə olan halda, Ermənistan vəziyyəti düzgün
dəyərləndirərsə, Türkiyə və Azərbaycanla olan
münasibətlərini səhmana salaraq, Cənubi
Qafqazda yaranmaqda olan yeni reallıqlardan
faydalana bilər. Lakin əvvəlcə qarşı tərəf bu
günədək etdiyi xətalardan nəticə çıxarmalıdır.

olunur. Buna görə də, güclü orduya malik olmayan ölkələrin risklər
qarşısında qaldığı heç kimdə şübhə
doğurmur. Sabitlik və dinamik inkişafla yanaşı, müasir Azərbaycanı
xarakterizə edən əsas amillərdən
biri də məhz güclü ordunun yaradılmasıdır. Son illər ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin artması sosial məsələlərin
həlli, milli ordunun gücləndirilməsi
üçün geniş imkanlar yaratmışdır.
Dövlət büdcəsindən hərbi sahəyə
ayrılan xərclərin dəfələrlə artırılması sayəsində ordumuzun bütün
sahələrdə potensialını ən yüksək
səviyyəyə çatdırmaq mümkün olmuşdur.

(ardı 4-cü səhifədə)

(ardı 6-cı səhifədə)

Mixail Boçarnikov:
Rusiya Azərbaycanın regionda
vəziyyətin normallaşması ilə bağlı
mövqeyini yüksək qiymətləndirir

Azərbaycanda investisiya
qoyuluşu üçün hər cür şərait var

Qaz İxrac edən Ölkələr Forumunun (GECF) baş katibi Məhəmməd
Hamil Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Rəşad İsmayılovla görüşü zamanı
bildirib ki, Azərbaycan irimiqyaslı enerji layihələrində özünü etibarlı
tərəfdaş kimi tanıdıb.

R

usiya Federasiyasının
Azərbaycandakı səfiri
Mixail Boçarnikov 2021-ci
ilin yekunlarına həsr o
 lunmuş
mətbuat konfransında bildirib ki,
Rusiya Azərbaycanın regionda
vəziyyətin normallaşması
ilə bağlı mövqeyini yüksək
qiymətləndirir.

Mixail Boçarnikov yanvarın 26-da
keçirdiyi mətbuat konfransında qeyd edib
ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın
baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
regionda kommunikasiyaların açılması üzrə
yaradılmış üçtərəfli işçi qrupu özünü doğruldub: “Üçtərəfli işçi qrupunun formatı çox
səmərəli oldu, ortaq dil tapıldı. Danışıqlar
yaxşı, peşəkar şəkildə gedir. Biz Rusiyada
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin regionda vəziyyətin və iqtisadi əlaqələrin normallaşması ilə bağlı səsləndirdiyi mövqeləri
yüksək qiymətləndiririk, bu da bütün tərəflər
üçün faydalı olacaq”.

Səfir vurğulayıb ki, ötən il noyabrın
26-da Soçi şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin
və Ermənistan Respublikasının baş naziri
Nikol Paşinyan arasında baş tutan üçtərəfli
görüş işçi qrupun işinə əlavə təkan verdi.
Üçtərəfli işçi qrupunun məqsədi birgə
infrastruktur təşəbbüslərinin parametrlərinin
müəyyənləşdirilməsini ən qısa zamanda
başa çatdırmaq, Cənubi Qafqazda
nəqliyyat və logistika layihələrinin icrasına
başlamaqdır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan irimiqyaslı
enerji layihələrində özünü
etibarlı tərəfdaş kimi tanıdıb

(bax səhifə 6)

“Yaşıl enerji” zonasında
“ağıllı kənd”lər

(bax səhifə 7)

Məhəmməd Hamil Azərbaycanın
karbohidrogen sahəsindəki tarixi rolunu
vurğulayaraq deyib: “Bu gün Azərbaycan
dünya enerji arenasında vacib rol oynayır. Ölkə irimiqyaslı enerji layihələrində
özünü etibarlı tərəfdaş kimi tanıdıb və
enerji forumlarının, o cümlədən, GECF
və OPEC çərçivəsində forumların fəal
iştirakçısıdır”.
Səfir R.İsmayılov, öz növbəsində,
təbii qazın bütün dünyada enerji
təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi üçün
vacibliyini və qaz bazarlarında mövcud
vəziyyət şəraitində tələb və təklif arasında balansın təmin olunmasının vacibliyini
vurğulayıb.
Tərəflər 2022-ci ilin fevralında Qətərin
paytaxtı Dohada keçiriləcək GECF-ə üzv
ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının 6-cı sammitinə hazırlıq məsələlərini
müzakirə ediblər.
“Xalq qəzeti”
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Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin 880 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Yeddi gözəl” sərgisi açılıb və
Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin təməl daşı qoyulub
incəsənət və mədəniyyət xadimi
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl”
poemasından fraqmentləri estafet
prinsipi ilə deklamasiya edirlər.
Heydər Əliyev Fondunun,
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin,
Azərbaycan Respublikasının Rusiya
Federasiyasındakı səfirliyinin və
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin
dəstəyi ilə təşkil edilmiş “Yeddi gözəl”
sərgisinin ekspozisiyasına Heydər
Əliyev Fondunun, Azərbaycan Milli
Xalça Muzeyinin və Azərbaycan
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
eksponatları daxildir.
Sərgi mayın 9-na qədər davam
edəcək.
Sankt-Peterburqda, həmçinin
dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəylinin abidəsinin təməl daşının
qoyulması mərasimi keçirilib.
Abidə Bəstəkarlar küçəsində

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 29 			

			

Bakı şəhəri, 26 yanvar 2022-ci il

“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral
tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu
xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması
təhlükəsi yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin görülməsi
Qaydaları”na əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının

 anunvericilik Toplusu, 2021, № 5, maddə
Q
530, № 6 (IV kitab), maddələr 668, 679,
683, № 7, maddələr 872, 890, 891, № 8,
maddələr 957, 971, № 9, maddələr 1051,
1079, № 10, maddə 1182; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il
11 dekabr tarixli 389 nömrəli, 23 dekabr tarixli
409 nömrəli, 30 dekabr tarixli 419 nömrəli və
2022-ci il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarları)
2.5-10.3-cü yarımbəndinin sonunda nöqtə
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin
və aşağıdakı məzmunda 2.5-10.4-cü və 2.510.5-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:
“2.5-10.4. Belarus Respublikası;
2.5-10.5. Rumıniya.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycanın və Pakistanın xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov ilə Pakistan İslam Respublikasının xarici işlər naziri Məhdum Şah
Mahmud Qureşi arasında telefon danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazirlər iki ölkə arasında münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə yüksək səviyyədə inkişafını məmnunluqla qeyd ediblər. Həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli platformalarda
əməkdaşlığın uğurla həyata keçirildiyi vurğulanıb.
Nazirlər iki ölkə arasında ötən il ərzində
həm Xarici İşlər nazirlikləri səviyyəsində, həm
də digər qurumlar arasında həyata keçirilən
təmasların intensivliyini məmnunluqla
bildiriblər. Cari ildə iki qardaş ölkə arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin
qeyd edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər Azərbaycan-Pakistan
Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının ötən ilin dekabr ayında Bakıda

keçirilən iclasına istinad edərək, əməkdaşlıq
münasibətlərinin bütün sahələr üzrə
genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Nazirlər, həmçinin ötən il dekabrın 19da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının Əfqanıstandakı humanitar vəziyyətlə bağlı İslamabadda keçirilən
növbədənkənar iclasının nəticələri barədə
fikir mübadiləsi aparıblar.
Telefon danışığı zamanı xarici işlər naziri
Məhdum Şah Mahmud Qureşi azərbaycanlı
həmkarını İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının İslamabadda
keçiriləcək növbəti, 48-ci iclasına dəvət edib.
Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələləri
müzakirə ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycanlı deputat AŞPA
alt-Komitəsinin sədr müavini seçilib
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) Azərbaycan
nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov qurumun İnsan Hüquqları üzrə
alt-Komitəsinin sədr müavini seçilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, AŞPA qış
sessiyası çərçivəsində qurumun komitə
iclasları keçirilir. Bu gün İnsan Hüquqları
üzrə alt-Komitənin hibrid formatda keçirilən

iclasında Milli Məclisin deputatı, AŞPA-dakı
nümayəndə heyətimizin üzvü Kamal Cəfərov
həmin komitənin sədr müavini seçilib.

Ombudsman ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə
Əməkdaşlıq Forumunda çıxış edib
Yanvarın 26-da Sankt-Peterburqdakı Mərmər sarayda
Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeddi gözəl” sərgisi
açılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, sərginin
ekspozisiyası bir neçə tarixi dövrü
birləşdirən xalça, zərgərlik, bədii
metal, miniatür və teatr-dekorasiya
sənətinin, həmçinin klassik musiqi
və rəqsin, müasir incəsənətin və
deklamasiya layihəsinin sintezindən
ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi Anar
Ələkbərov sərginin açılışında çıxış
edərək bildirib ki, mədəni əlaqələr
xalqların yaxınlaşmasında ən qısa
yoldur. “Bizim ölkələri çoxəsrlik
dostluq, qardaşlıq, mehriban
qonşuluq ənənələri birləşdirir. Biz
bu qarşılıqlı münasibətləri ildənilə möhkəmləndirməyə çalışırıq.
Dövlətlərimizin başçıları nümunəvi
qarşılıqlı münasibətləri ilə humanitar
sahə də daxil olmaqla, bütün
istiqamətlərdə əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə töhfə verirlər”, deyə Anar Ələkbərov vurğulayıb.
Prezidentin köməkçisi xatırladıb
ki, Heydər Əliyev Fondunun ilk
nümayəndəliklərindən biri məhz
Rusiyada yaradılmışdı. “Fond təhsil,
səhiyyə, ekologiya sahələri də daxil
olmaqla bir çox layihələr həyata
keçirib. Lakin bu layihələrin böyük
hissəsini mədəniyyət sahəsindəki
layihələr təşkil edir”, - deyə Anar
Ələkbərov qeyd edib.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri
Polad Bülbüloğlu çıxışında möhtəşəm
sərginin təşkilinə görə Heydər Əliyev
Fonduna, habelə Rus Muzeyinin və
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin

rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.
Rus Muzeyinin baş direktorunun
müavini vəzifəsini icra edən
Qriqori Qoldovski deyib ki,
sərgidə tətbiqi incəsənət əsərləri,
videoinstallyasiyalar, nadir
miniatürlər, toy bəzəkləri və başqa
eksponatlar təqdim edilib. Bu sərgi
Nizami Gəncəvi dövründən və onun
yaradıcılığının xüsusiyyətlərindən
xəbər verən şərq mədəniyyətinin
orijinal rəngarəngliyini göstərir.
Nizami poeziyası əsrlər boyu
bir çox sənətkarların yaradıcılığına
təsir edib. Klassik əsərə çevrilən
diqqətəlayiq əsərlərdən biri də
görkəmli Azərbaycan bəstəkarı
Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”
baletidir. Balet məşhur “Xəmsə”
poemalarından biri əsasında
yazılıb. Bu əsər ilk dəfə 1956-cı
ildə Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrının səhnəsində nümayiş
etdirilib.
Bu iki - ədəbi və musiqixoreoqrafiya mənbə əsasında
sərginin ekspozisiyasında dekorativtətbiqi incəsənətin qiymətli
eksponatlarının nümayişi üçün
xüsusi mühit yaradılıb. Azərbaycanlı
məşhur konseptualist-rəssam Rəşad
Ələkbərovun “kölgələrdən rəsmlər”
metodu ilə XVI əsrə aid “Kitab oxuyan
gənc” adlı Təbriz miniatürü əsasında
yaratdığı “miniatür” installyasiyası bu
mühitə giriş kimi xidmət edir.
Layihənin konsepsiyası vizual
və səsli obrazların vahid qavrayışını
nəzərdə tutur. Videoinstallyasiyalar

Ombudsman ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunda çıxış
edib.

sayəsində tamaşaçının gözləri
qarşısında cərəyan edən hadisələrdə
şəxsən iştirak etməsi effekti yaranır.
Məsələn, qədim əlyazma kitabların
təsvir edildiyi videoinstallyasiyalarında
miniatürlərin personajları sanki
canlanır, tamaşaçını öz sehrli
dünyalarına dəvət edir. Tamaşaçı
bu canlanmış orta əsr kitabını
vərəqlədikcə, dəbdəbəli saray binaları
arasında gəzişdikcə balet məkanına
düşür: Kainatın ucsuz-bucaqsız
məkanlarından peyda olan rəqqasəbalerinalar onu əhatə edir.
Heydər Əliyev Fondu və İCOM-un
Azərbaycan Milli Komitəsi tərəfindən
təşkil edilmiş “Nizami: dildən-dilə”
beynəlxalq onlayn-deklamasiya
layihəsinin videoçarxı sərginin
interaktiv davamıdır. Bu hissədə
Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan,
Qazaxıstan və Qırğızıstanı
təmsil edən 150-dən çox məşhur

Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan
bağçada Heydər Əliyev Fondunun və
Sankt-Peterburq hökumətinin dəstəyi
ilə qoyulacaq.
Təntənəli mərasimdə Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi Anar
Ələkbərov, səfir Polad Bülbüloğlu,
Sankt-Peterburqun vitse-qubernatoru
Anatoli Poveliy, Qanunverici Məclisin
sədrinin müavini Marina Şişkina,
Vıborq rayonu administrasiyası
başçısının müavini Arina Artyomova,
Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan
diasporunun sədri Vaqif Məmişov və
digər fəxri qonaqlar iştirak ediblər.
Təbrik sözlərindən sonra təməl
daşının rəsmi açılışı olub, mərasim
iştirakçıları təməl daşının önünə tər
çiçəklər qoyublar.
Qeyd edək ki, abidənin müəllifi
heykəltəraş, Rusiya Rəssamlar
Akademiyasının akademiki Aydın
Zeynalov olacaq.

Ombudsman Aparatının mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə
Əliyeva videokonfrans vasitəsilə Azərbaycanın
sədrliyi ilə keçirilən ATƏT-in Təhlükəsizlik
üzrə Əməkdaşlıq Forumu çərçivəsində (TƏF)
təşkil olunmuş “Beynəlxalq humanitar hüquqa
əməl olunması və mülki şəxslərin müdafiəsi”
mövzusunda Təhlükəsizlik Dialoqunda məruzə
ilə çıxış edib.
S.Əliyeva beynəlxalq insan hüquqları hüququnun və beynəlxalq humanitar hüququn təməl
prinsipləri, bu sahədə mövcud beynəlxalq
sənədlərin icrasında dövlətlərin üzərinə düşən
öhdəliklər, beynəlxalq humanitar hüquq normalarının implementasiyası, bu normaların
pozulması hallarının müstəqil araşdırılmasında
milli insan hüquqları təsisatlarının rolu barədə
danışıb.
Dünyada humanitar problemlərdən biri
kimi diqqət mərkəzində olan məcburi köçkün probleminin 30 ilə yaxın müddət ərzində
Azərbaycan üçün aktual problemlərdən biri
olduğunu bildirən ombudsman çıxışında
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
məcburi köçkünə çevrilmiş bir milyonadək
azərbaycanlının yaşamaq, işgəncəyə məruz
qalmamaq, mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ kimi bir çox fundamental hüquqlarının kobudcasına pozulduğunu bildirib.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra
Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərə
məcburi köçkünlərin qayıdışı üçün dövlət
tərəfindən kompleks tədbirlərin həyata keçirildiyi, “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lərin salınmasına başlandığı, Füzulidə beynəlxalq aeroportun tikilib istifadəyə verildiyi, yol və nəqliyyat
infrastrukturunun yenidən qurulduğu diqqətə
çatdırılıb.
Bununla yanaşı, azad edilmiş ərazilərdə
bütün yaşayış binalarının və digər sosial
obyektlərin tamamilə dağıdılması, eləcə də
minaların və digər partlayıcı qurğuların basdırılması səbəbindən məcburi köçkünlərin öz

doğma torpaqlarına qayıda bilmədiyi vurğulanıb. Müharibədən sonra mina partlayışları
nəticəsində həlak olan və yaralanan şəxslərlə
bağlı statistikanı nəzərə çatdıran ombudsman Ermənistan tərəfinin tam və dəqiq mina
xəritələrini təqdim etməməsi səbəbindən
çoxsaylı mülki şəxslərin və hərbçilərin qurbana
çevrildiyini bildirib.
Ombudsman tədbir iştirakçılarına 2020-ci
il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan
tərəfindən törədilmiş beynəlxalq humanitar
hüquq pozuntularının araşdırılması məqsədilə
təsisat tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlə
bağlı məlumat verib. Fərq qoyulması prinsipinə
zidd olaraq Ermənistanın Azərbaycanın döyüş
bölgəsindən uzaqda yerləşən bölgələrə etdiyi
hücumların mülki şəxslərin həlak olması və
yaralanması ilə nəticələndiyini qeyd edən
ombudsman beynəlxalq humanitar hüququn
pozuntusu olan bu faktlarla bağlı hesabatların
beynəlxalq təşkilatlara ünvanlandığını nəzərə
çatdırıb.
Ombudsman, həmçinin Birinci Qarabağ
müharibəsi dövründən itkin düşmüş hesab
edilən şəxslər barədə iştirakçılara məlumat
verib, itkin düşmüş 3890 azərbaycanlı barədə
qarşı tərəfin bu günədək məlumat vermədiyini
vurğulayıb.
Məruzənin yekununda Ombudsman
beynəlxalq humanitar hüququn implementasiyası və təbliği sahəsində milli insan hüquqları
institutlarının roluna diqqət çəkərək, bu sahədə
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin
insan hüquq pozuntularının qarşısının alınması
baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib.
Daha sonra iclasda digər məruzələr
dinlənilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan ombudsmanı iclasda Ermənistan nümayəndəsinin
səsləndirdiyi əsassız iddialara tutarlı cavab verərək, Ermənistanın törətmiş olduğu
müharibə cinayətləri, çoxsaylı beynəlxalq
humanitar və insan hüquqları pozuntuları
faktlarını əsaslı dəlillərlə Forum iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.

3

27 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

Şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin
problemlərinin həlli, onların mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycanda
dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir.
Bu qəbildən olan vətəndaşlarımızın
sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi,
o cümlədən, mənzil, fərdi ev və
avtomobillərlə təmin edilməsi istiqamətində

icra olundu. Zəfərlə başa vurduğumuz 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra –
postmüharibə dövründə şəhid ailələrinin,
müharibə əlillərinin təqaüdlərində ciddi,
orta hesabla 60 faiz artımlar edildi, yeni
təqaüd növləri təsis olundu.
Əməkhaqqında ciddi artımlara uyğun
olaraq 2020-ci ilin əvvəlindən pensiyalar
indeksləşdirilərək 16,6 faiz, 2021-ci ilin
əvvəlindən 11,4 faiz artırıldı və bu artımlar
1 milyon 100 min pensiyaçını əhatə etdi.
Ümumilikdə, 2018-2021-ci illərdə sosial
təminat növləri, yəni pensiya, müavinət,
təqaüd, ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə
illik xərclər 2,4 milyard manat və ya 60 faiz
artaraq 6,4 milyard manata çatıb.
Qeyd olunan dövrdə, yəni 2018-2021-ci
illərdə orta aylıq əməkhaqqında 37
faiz, median əməkhaqqı 74 faiz, əmək
müqavilələrinin sayı 30 faiz və ya 400 minə
yaxın artıb. Əməkhaqqı fondunda həmin
dövrdə 92 faiz, ötən il isə 6,4 faiz artım baş
verib.
Sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyalarda artım 2021-ci
ildə də davam etdi: ilin əvvəlindən pensiyaların sığorta hissəsi 11,4 faiz indeksasiya

manat) üstələyir. Ailə başçısını itirməyə
görə müavinət 80 manatdan 100 manata
çatdırılıb və 3 il əvvələ (68 manat) nisbətən
47 faiz artıb.
Müddətli hərbi xidmətdə olanların hər
uşağına görə müavinət 100 manatdan
120 manata çatdırılıb və üç il əvvələ (68
manat) nisbətən 76,5 faiz artıb. Uşaqların
qəyyumlarına (himayəçilərinə) müavinət
100 manatdan 120 manata çatdırılıb və üç
il əvvələ (61 manat) nisbətən, təqribən 2
dəfə artıb. Beşdən çox uşağı olan qadınlara (hər uşağa görə) müavinət 55 manatdan
70 manata çatdırılıb və üç il əvvələ (33
manat) nisbətən 2,1 dəfə artıb. Aztəminatlı
(ünvanlı sosial yardım alan) ailələrdəki
1 yaşadək uşaqlara aylıq müavinət 55
manatdan 70 manata çatdırılıb, üç il əvvələ
(45 manat) nisbətən bu müavinətdə 55,6
faiz artım baş verib.
Övladlığa götürülən uşağa müavinət
2021-ci ilin əvvəlindən təsis olunub və
2022-ci ilin əvvəlindən 25 faiz artırılaraq
hər uşağa görə 160 manatdan 200 manata, övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları
məhdud uşağa görə isə 480 manatdan 600
manata çatdırılıb. Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət 200 manatdan
300 manata çatdırılıb ki bu da üç il əvvələ
(109 manat) nisbətən 2,8 dəfə çoxdur.
Dəfn üçün birdəfəlik müavinət 300-dən 350
manata çatdırılıb, üç il əvvələ (146 manat)
nisbətən bu müavinətdə 2,4 dəfə artım
olub.
İşləməyən pensiyaçı elmlər və fəlsəfə
doktorları üçün təqaüd 2021-ci ilin
əvvəlindən təsis olunub: Elmlər doktorları

həyata keçirilən kompleks tədbirlər bunun
bariz nümunəsidir.
Bu istiqamətdə ölkəmizdə icra olunan
mühüm sosial proqramlardan biri olan
şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin
mənzillə təminatı proqramı Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən ildən-ilə
genişlənir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 626,
2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 1572 mənzil
və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə təqdim edilib. Dövlətimizin

edilərək artırılıb. 2021-ci ildə pensiyaların orta aylıq məbləği 9 faiz artaraq 331
manata, yaşa görə pensiyaların orta aylıq
məbləği 8 faiz artaraq 358 manata çatıb.
Ümumilikdə isə son üç ildə pensiyaların
orta aylıq məbləği 60 faiz artıb.
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il
16 oktyabr tarixli “Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” Sərəncamı sosial islahatların
uğurla davam etdirilməsinə imkan yarat-

üçün 200 manatdan 300 manata (50 faiz
artım), fəlsəfə doktorları üçün 120 manatdan 200 manata çatdırılıb (67 faiz artım).
“Xalq” fəxri adı üçün 150 manatdan 180
manata (20 faiz artım), “Əməkdar” fəxri adı
üçün 100 manatdan 120 manata (20 faiz
artım) çatdırılıb.
Əməkhaqqı və digər sosial ödənişlərin
artımı üçün 2019-cu ildəki islahatlar üzrə
illik əlavə 4 milyard manat, 2020-ci ildəki
islahatlar üzrə illik əlavə 600 milyon manat,

başçısının 2021-ci il 25 yanvar tarixli
Sərəncamı ilə bu kateqoriyalardan olanlara
2021-2025-ci illərdə 11 min mənzil və ya
fərdi evin verilməsinin nəzərdə tutulması
proqramın daha da genişlənməsinə imkan
verdi. Bunun nəticəsi olaraq, 2021-ci ildə
üç il əvvələ nisbətən 5 dəfə çox olmaqla 3
min mənzilin şəhid ailələrinə və müharibə
əlillərinə verilməsi proqramı icra olundu.
Beləliklə, ümumilikdə ötən dövrdə 12300
şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və
fərdi evlə təmin edilib.
Eyni zamanda, müharibə əlillərinin
avtomobillə təminatı tədbirləri uğurla
davam edir. 2021-ci ildə daha 164 nəfər
müharibə əlili minik avtomobili ilə təmin
edilib və bu günədək 7400 müharibə əlilinə
avtomobil verilib.

dı. Bu əsasda Prezident İlham Əliyevin
dekabr ayında imzaladığı yeni fərman və
sərəncamlarla ölkəmizdə sosial ödənişlərin
artırılması istiqamətində islahatların
növbəti mərhələsi reallaşdı. İllik əlavə 1,5
milyard manat vəsaiti nəzərdə tutan yeni
islahatlar paketi 2,1 milyon insanı əhatə
edir.
Yeni islahat paketi çərçivəsində minimum aylıq əməkhaqqı 20 faiz artaraq
250 manatdan 300 manata çatıb, üç il
əvvələ (130 manat) nisbətən minimum
aylıq əməkhaqqı 2,3 dəfə artıb. Həmçinin
müəllimlərin və digər bir çox təşkilatlarda
işləyənlərin maaşları 20-40 faiz aralığında
artırılıb.
Eyni zamanda, əlilliyi olan şəxslərin
müavinətləri I dərəcə üzrə 150 manatdan
220 manata, II dərəcə üzrə 130 manatdan
180 manata, III dərəcə üzrə 110 manatdan
120 manata çatdırılıb. Əlilliyi olan şəxslərin
müavinətləri üç il əvvələ nisbətən I dərəcə
üzrə 2,7 dəfə, II dərəcə üzrə 3 dəfə, III
dərəcə üzrə 2,3 dəfə artıb.
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müavinət 150 manatdan 200 manata,
onlara qulluğa görə təqaüd 50 manatdan
80 manata çatdırılıb. Ümumilikdə onlara
aylıq sosial ödəniş üç il əvvələ (82 manat)
nisbətən 3,4 dəfə artıb.
I dərəcə əlilliyi olanlara qulluğa görə
2019-cu ildə təsis olunan təqaüd də 50
manatdan 80 manata çatdırılıb. Həmçinin
yaşa görə müavinət üç il əvvələ (73 manat)
nisbətən 2,5 dəfə artırılaraq 130 manatdan
180 manata çatdırılıb və hazırda pensiyaçılar üçün yaşayış minimumunu (176

2022-ci ildə isə yeni islahatlar üzrə illik
əlavə 1,5 milyard manat, ümumilikdə
son üç ildə əməkhaqqı və digər sosial
ödənişlərin artırılması üçün yalnız dövlət
vəsaitləri hesabına əlavə olaraq illik 6
milyard manat ayrılıb.

Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin mərkəzində
vətəndaş rifahının təminatı prinsipi dayanır və sosial sahədə ildənilə geniş miqyas alan islahatlar, rifah halının yaxşılaşdırılması üçün
atılan mühüm addımlar, əldə olunan böyük sosial uğurlar da bunu bir
daha təsdiq edir. Ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
istiqamətində 2021-ci il də uğurlu islahatlar ili olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın tapşırıqları əsasında
il ərzində sosial islahatlar proqramı
davam etdirilib, sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramlarının icrası və
daha da genişləndirilməsi təmin edilib.
Həssas qrupların sosial təminatı və sosial
ödənişlərin artırılması, sosial sahədə
xidmətlərin vahid mərkəzdən şəffaf,
operativ və əlçatan şəkildə təşkili və digər
müvafiq fəaliyyət sahələrində ardıcıl və
məqsədəuyğun işlər görülüb.
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin
mənzillə təminatı proqramı:

Ötən il bu kateqoriyadan
olanlara 3 min mənzil verilib

Azərbaycanda vətəndaş rifahının və məmnunluğunun
təmin olunması dövlət siyasətinin prioritetlərindən biridir

Sosial sahədə inqilabi islahatlar
ötən il də davam etdirilib
Son illərdə sosial sahədə inqilabi
islahatlar sosial ödənişlərin ciddi şəkildə
artırılmasına imkan verib. 2019-cu ildə
əməkhaqları və digər sosial ödənişlər orta
hesabla 100 faiz, bəzi sahələrdə daha çox
artıb, yeni sosial təminat növləri, təqaüdlər,
müavinətlər təsis olunub. 2019-cu ilin
sosial ödəniş artımları üçün dövlət
büdcəsindən illik əlavə vəsait olaraq 3 milyard manat ayrılmışdı. 2020-2021-ci illər
də yeni sosial islahatlar mərhələsi olub.
COVID-19 pandemiyasının məşğulluğa
və rifaha mənfi təsirlərinin qarşısının
alınması üçün sosial dəstək proqramları

2021-ci ildə DOST
mərkəzlərində 410 mindən
çox şəxsə xidmət göstərilib
Vətəndaş maraqlarına xidmət edən,
onun müasir sosial trendlərə çevik
uyğunlaşmasına hesablanan şəffaflıq,
sosial ədalət və yeni dövrün çağırışlarından irəli gələrək xidmət sektorunda
qabaqcıl innovasiyaların tətbiqi Prezident
İlham Əliyevin sosial siyasət fəlsəfəsinin
ana xəttini təşkil edir və əhali tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır. Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə imzaladığı Fərmanla Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılan
DOST Agentliyi dövlət sosial xidmətlərinin
“bir pəncərə”dən, operativ, şəffaf, müasir, innovativ əsasda təqdim olunmasını təmin edir. Bu gün artıq beş DOST
mərkəzi fəaliyyət göstərir. 2021-ci ildə bu
mərkəzlərdə 410 min 575, ümumilikdə
ötən dövrdə isə 651 min 155 vətəndaşa
xidmət göstərilib. DOST mərkəzlərində
göstərilən xidmətlərdən vətəndaşların
məmnunluq səviyyəsi 98,2 faizdir. Bütün
Bakı şəhəri və Abşeron rayonu DOST
şəbəkəsi ilə əhatə olunub. Bakıdakı DOST

mərkəzlərinə müraciət üçün qeydiyyat
prinsipi də artıq ötən il aradan qaldırılıb,
paytaxtın hansı rayonunda qeydiyyatda
olmasından asılı olmayaraq Bakı sakinləri
paytaxtdakı istənilən DOST mərkəzinə
müraciət edə bilər.
2021-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki
Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən
77 min 640 nəfər işsiz və işaxtaran
şəxs işlə təmin edilib. 16 min 232 şəxs
isə özünüməşğulluq proqramına cəlb

min pensiya, 120 min müavinət və təqaüd
təyinatı e-qaydada həyata keçirilib, 153
min fərdi hesab e-qaydada açılıb.
Son üç ildə Nazirliyin 30-dək
e-arayış xidmətli yaradılıb ki, ötən il
həmin xidmətlər vasitəsilə 570 minə
yaxın e-arayış verilib. Hazırda Nazirliyin
e-sistemlərinin 31 qurumun informasiya
bazaları ilə inteqrasiyası həyata keçirilir və
həmin qurumlar tərəfindən keçən il Nazirliyin informasiya bazalarına sorğu sayı 139
milyon olub.

olunmaqla, onların seçdikləri biznes
istiqamətləri üzrə aktivlərlə təminatı işləri
aparılıb. Bu da proqramın icrasına başlandığı 2017-ci ilə nisbətən 13,8 dəfə çoxdur.
Həmçinin Nazirlik və Dünya Bankının birgə icra etdiyi “Azərbaycanda
məşğulluğa dəstək” layihəsi iştirakçılarının
aktivlərlə təminatına da artıq başlanıb. Bu
layihə özünüməşğulluq proqramının daha
da genişlənməsinə mühüm dəstək olaraq,
22 min işsiz şəxsin özünüməşğulluq
formasında kiçik biznes qurmasına dəstək
olacaq. 2021-ci ildə Dövlət Məşğulluq
Agentliyi tərəfindən əməkhaqqının birgə
maliyyələşdirilməsi proqramına 491
nəfər, peşə hazırlığı kurslarına 988 nəfər,
peşəyönümü məsləhət xidmətlərinə
1886 nəfər cəlb olunub. 3734 nəfərə isə
işsizlikdən sığorta ödənişi verilib.
Əlilliyin qiymətləndirilməsi, əlilliyi
olan şəxslərin reabilitasiya xidmətləri ilə
təminatı sahəsində də 2021-ci ildə mühüm
işlər görülüb, il ərzində 62 minə yaxın
şəxsə əlillik təyin edilib ki, bu da əvvəlki ilə
nisbətən 2,2 dəfə çoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər
Agentliyi tərəfindən 2021-ci il ərzində 58-i
qız, 56-sı oğlan olmaqla 114 uşaq övladlığa verilib. Ötən il reinteqrasiya tədbirləri
də davam etdirilib və nəticədə son bir ildə
89 uşağın dövlət uşaq müəssisələrindən
ailələrinə qayıdışına nail olunub.
Dövlət başçısının 5 sentyabr 2018-ci
il tarixli fərmanı ilə yaradılan "e-sosial.az”
portalına 2021-ci ildə 10 milyon, nazirliyin
e-xidmətlərinə 15 milyon 212 min müraciət
qeydə alınıb. Eyni zamanda, ötən il 22,6

Genişmiqyaslı sosial dəstək
tədbirləri uğurla icra edilir
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun möhtəşəm zəfər əldə etdiyi
Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə
dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən
genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri uğurla icra edilir.
Bu istiqamətdə Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvləri olan 7942 şəxsə
15841 sosial ödəniş (Prezidentin təqaüdü,
sosial müavinət, pensiya) təyin olunub,
həmçinin 2515 müharibə iştirakçısına əlillik
və sosial ödənişlərin təyinatı həyata keçirilib. Şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün
sosial ödənişlərin məbləği əhəmiyyətli
dərəcədə artırılıb.
Şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin
mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı
2021-ci ildə 5 dəfə genişlənib. Şəhid
ailələri üzvləri, müharibə iştirakçıları, erməni terrorundan zərər çəkən
şəxslər daxil olmaqla 10 minədək şəxsin
məşğulluğuna dəstək göstərilib, o
cümlədən 6 minədək şəxs özünüməşğulluq
proqramına cəlb edilib, 4 minədək şəxs
işlə təmin olunub. 2021-ci ilin iyun ayında
başlanan “Məşğulluq marafonu”na 607
işəgötürən qoşularaq 3971 vakansiya
təqdim edib.
Həmin vakansiyalar üzrə artıq 1500-ə
yaxın şəhid ailəsi üzvü və müharibə
iştirakçısı işlə təmin olunub. 5 min nəfərlə
psixokorreksiya işləri aparılıb, reabilitasiya

müəssisələrində 1300 nəfərə reabilitasiya
və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib.
184 hərbçi yüksək texnologiyalı müasir
4-cü nəsil 193 ədəd protezlə, əksəriyyəti
müharibə əlilləri olan 955 nəfər mühərrikli
təkərli oturacaqla, 1197 nəfər 12948 reabilitasiya vasitəsilə təmin edilib.
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 25
iyun tarixli fərmanı ilə vahid əlaqələndirmə
mərkəzləri yaradılıb. Vahid əlaqələndirmə
mərkəzlərində ötən dövrdə şəhid ailələri
üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət

almış hərbi qulluqçular və müharibə
əlillərindən ibarət 11 min şəxsə xidmət
göstərilib. Hazırda Bakı şəhərindəki və Abşeron rayonundakı DOST mərkəzlərində,
həmçinin Gəncə şəhərində, Masallı
və Ucar rayonlarında regional vahid
əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Bu mərkəzlərdə qeyd olunan kateqoriyalara aid şəxslərə 39 qurum, 6 mərkəzi
(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidməti, İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi, Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti) və 33 yeri icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən 26 istiqamətdə xidmətlər
“bir pəncərə”dən, operativ, şəffaf, vətəndaş
rahatlığı və məmnunluğu prinsipi əsasında
təqdim edilir. Yaxın günlərdə digər regionlarda da vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin
fəaliyyətə başlaması üçün hazırlıq işləri
aparılır.
Ümumilikdə, postmüharibə dövründə
hazırda da davam edən sosial dəstək
tədbirləri bu günədək şəhid ailələri üzvləri,
müharibə iştirakçıları və erməni terrorundan zərər çəkənlərdən ibarət 45 min şəxsi
əhatə edib, onlara 50 min xidmət göstərilib.
Görülən işlər bir daha onu göstərir ki,
dünyada pandemiyanın davam etməsinə
və iqtisadi-maliyyə çətinliklərinin olmasına
baxmayaraq, Azərbaycanda vətəndaş
rifahının və məmnunluğunun təminatı, eyni
zamanda, şəhid ailələrinə və müharibə
əlillərinə diqqət dövlət siyasətinin əsas
prioritetlərindəndir.

4

27 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

Yaşar Əliyev: Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin
reabilitasiyası və yenidən qurulması, məcburi köçkünlərin
təhlükəsiz qaytarılması və münaqişədən sonrakı dövrdə
dünya nizamı məsələlərinə birinci dərəcəli diqqət yetirir
Yanvarın 25-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
(BMT) mənzil-qərargahında BMT Təhlükəsizlik
Şurasının “Şəhərlərdə hərbi əməliyyatlar:
şəhər şəraitində mülki şəxslərin müdafiəsi”
mövzusuna həsr edilmiş iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki,
Azərbaycanın BMT-dəki daimi
nümayəndəsi Yaşar Əliyev açıq
debatlarda məruzə ilə çıxış edib.
Azərbaycanlı diplomat çıxışında
qeyd edib ki, ötən illər ərzində hərbi
əməliyyatların aparılmasını nizamlayan hüquqi baxımdan məcburi
normaların möhkəm təməli işlənib
hazırlanıb. İnkişaf etməkdə olan
beynəlxalq məhkəmə praktikası
beynəlxalq hüququ möhkəmlətməyə
kömək edib, ən ciddi cinayətlərə görə
təqsirkarların cəzalandırılmasına,
belə cinayətlərin təkrarlanmasının
qarşısının alınmasına, hüququn
aliliyinin təmin edilməsinə, sülhün
bərpasına və dünyanın inkişafına
şərait yaradıb. Bununla belə, ciddi
problemlər hələ də qalır. BMT-nin
Baş katibi mülki şəxslərin müdafiəsi
haqqında son məruzəsində qeyd
edib ki, silahlı münaqişələr hələ də
mülki şəxslər arasında böyük itkilərə,
yaralanma və psixoloji travmalara,
seksual zorakılığa, işgəncələrə,
insanların yoxa çıxmasına, habelə
evlərin, məktəblərin, bazarların,
xəstəxanaların, əsas mülki infrastruktur obyektlərinin zədələnməsinə və
dağıdılmasına gətirib çıxarır.
Y.Əliyev bildirib ki, Azərbaycan
dinc sakinlərə hücumları və
beynəlxalq humanitar hüququn
pozulmalarını qətiyyətlə pisləyir.

Şəhər rayonlarında baş verən silahlı
münaqişələr mülki əhaliyə və baza
strukturuna ciddi ziyan vurur. Bəzən
hərbi hədəflər və ya mütənasib hərbi
üstünlük olmayan rayonlarda hərbi
qüvvə tətbiq edilir, silah tətbiq edilən
mülki şəxslər və mülki obyektlər
bilərəkdən hədəfə çevrilir. Belə
hallarda mülki şəxslər kor-koranə
hərəkətlərin yüksək riskinə məruz
qalırlar.
Azərbaycanın BMT yanında
nümayəndəliyinin rəhbəri qeyd
edib ki, 1990-cı illərin əvvəlində
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən
təcavüzün dağıdıcı nəticələrindən ciddi zərər çəkib. Beynəlxalq humanitar
hüquqa uyğun olaraq bütün müharibə
dövründə mülki şəxslərin qorunmasının pozulması yeganə və ya təsadüfi
hallar olmayıb, çünki Azərbaycandakı
mülki şəxslər və müxtəlif yaşayış
məntəqələri dəfələrlə belə hücumlara
məruz qalıb.
Y.Əliyev deyib ki, mülki əhaliyə,
infrastruktur obyektlərinə, yaşayış evlərinə, məktəblərə və
xəstəxanalara hücumların tezliyi və
vaxtı, onların qəsdən hədəfə alınması, əhalisi sıx olan rayonlara qarşı
ağır partladıcı silahların və beynəlxalq
səviyyədə qadağan edilmiş bombaların tətbiq edilməsi və bunun
doğurduğu dağıntıların miqyası onu
göstərir ki, Ermənistan açıq-aşkar

Azərbaycanın dinc sakinlərini qorxutmaq və öldürmək, onları öz evlərini
və əmlakını qoyub getməyə məcbur
etmək niyyətindədir.
Ən ciddi pozuntuların bir neçə
saat ərzində yüzlərlə dinc sakinin
həlak olması ilə nəticələnməsini
vurğulayan azərbaycanlı diplomat qeyd edib ki, gələn ay Xocalı
şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə
qarşı törədilmiş münaqişə zamanı
törədilmiş böyük soyqırımının otuz
illiyi tamam olur. Ermənilər tərəfindən
Xocalıya hücum və şəhərin tutulması nəticəsində yüzlərlə dinc sakin,
o cümlədən, qadınlar, uşaqlar və
qocalar vəhşicəsinə qətlə yetirilib və
ya ağır yaralanıb, girov götürülüb və
işgəncələrə məruz qalıb, şəhər isə
yerlə-yeksan edilib.
2020-ci ilin payızında 44 günlük
müharibə nəticəsində bu münaqişə
həll edilib. Azərbaycan işğaldan
azad edilmiş ərazilərin reabilitasiyası və yenidən qurulması, məcburi
köçkünlərin təhlükəsiz qaytarılması
və münaqişədən sonrakı dövrdə
dünya nizamı məsələlərinə birinci
dərəcəli diqqət yetirir.
Buna baxmayaraq, döyüş
əməliyyatları dayandırılandan,
müharibə başa çatandan sonra
Azərbaycanın yüzlərlə dinc sakini piyadalar əleyhinə minalara
düşərək həlak olub və ya yaralanıb.
Ermənistan Azərbaycan ərazisində
yerləşdirdiyi yüz minlərlə mina barədə
dəqiq məlumat verməyib, beləliklə,
məcburi köçkünlərin geri qaytarılmasına mane olmağa çalışıb. Üstəlik,
münaqişə dövründə Azərbaycanın
şəhərlərinə, qəsəbə və kəndlərinə
hərbi zərbələr endirmək və hücum
etmək barədə əmr verənlər hələ də
cəzasız qalır. Əksinə, onların çoxu
Ermənistanda milli qəhrəmanlar
kimi şöhrətlənir, ali siyasi və hərbi

vəzifələrə irəli çəkilirlər.
Y.Əliyev daha sonra bildirib
ki, S/2022/23 nömrəli konseptual
məktubda bir sıra məsələlər qaldırılır. Təhlükəsizlik Şurasının bu
iclasında, o cümlədən, şəhər rayonlarında hərbi əməliyyatlar zamanı
mülki şəxslərin üzləşdiyi problemlərin
qarşısının alınması və onlara cavab
verilməsi üçün Təhlükəsizlik Şurasının sərəncamında olan vasitələrdən
daha səmərəli istifadə etməyin yolları
və ölkələrin beynəlxalq humanitar
hüquqa riayət olunmasını necə
yaxşılaşdıra biləcəkləri barədə
müzakirələr zamanı həmin konseptual məktubda qeyd olunan məsələlər
rəhbər götürülməlidir. Diplomat deyib
ki, beynəlxalq humanitar normalarına
tam riayət edilməsinin təmin olunması bütün silahlı münaqişələrdə
əsas vəzifədir. Cəzasız qalan hüquq
pozuntuları çox vaxt münaqişələrin
təkrarlanmasına və yeni cinayətlər
törədilməsinə rəvac verən katalizator
qismində çıxış edir. Azərbaycanlı
diplomat vurğulayıb ki, BMT-nin Baş
katibinin öz məruzəsində vurğuladığı
kimi, qaydalara riayət olunması və
qabaqcıl praktikanın tətbiq edilməsi,
habelə təqsirkarların məhkəmə
qaydasında təqibinin reallaşdırılması və qurbanlara dəymiş ziyanın
ödənilməsinin təmin edilmişi üçün
siyasi iradə tələb olunur.
Humanitar təşkilatların rolu
əvəzedilməzdir. Bu təşkilatların
münaqişəli və münaqişədən sonrakı
hallarda iştirakı müstəsna olaraq
humanitar xarakter daşımalı, bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə
edilməməli, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinə müvafiq
olaraq dövlətlərin suverenliyinə, ərazi
bütövlüyünə və milli birliyinə tam
hörmət edilməklə zərərçəkmiş ölkənin
razılığı, neytrallıq və qərəzsizlik
prinsiplərinə uyğun şəkildə həyata
keçirilməlidir.
Y.Əliyev çıxışının sonunda
deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası mülki
şəxslərin müdafiəsinə xüsusi diqqət
yetirməli, daim tələb etməlidir ki,
silahlı münaqişədə bütün tərəflər
beynəlxalq humanitar hüquq üzrə öz
öhdəliklərinə tam riayət etsinlər.

Rusiya–NATO qarşıdurması
“partlayış həddi”nə çatacaqmı?
Son vaxtlar Ukrayna ilə bağlı Rusiya və ABŞ, eləcə də Rusiya
və NATO arasında münasibətlər kifayət qədər gərginləşib. Həm
ABŞ, həm də NATO Rusiyanı Ukraynaya hücuma hazırlaşmaqda
ittiham edir və bunu Moskvanın Ukrayna sərhədləri yaxınlığında
hərbi qüvvələrini artırması, yeni təlimlər keçirməsi ilə
əsaslandırır.
Təbii ki, Rusiya tərəfi də Ukrayna
ilə bağlı belə bir niyyətinin olmadığını
dönə-dönə bəyan edir. Amma Qərbdə
bu sözlərə inanan yoxdur. Odur ki,
hazırda münasibətlər gərginləşməkdə
davam edir. Eyni zamanda, Rusiya
NATO-nu özünün sərhədlərinə
doğru genişlənməkdə, qonşu
ölkələrin ərazisində qoşun hissələri
yerləşdirməkdə, eləcə də Ukrayna və
Gürcüstanı alyansa üzv qəbul etməyə
hazırlaşmaqda ittiham edir.
ABŞ və NATO rəsmiləri Rusiyanın ittihamlarını nəzərə almayaraq,
birmənalı şəkildə Ukraynaya dəstək
verəcəkləri barədə bəyanatlar
səsləndirirlər. Hətta Qərbdə Ukraynaya hərbi qüvvələr göndərmək arzusunu ifadə edən ölkələr də var.
Keçən ilin sonlarında, qarşılıqlı
ittihamların artdığı bir vaxtda Rusiya ABŞ və NATO-ya təhlükəsizlik
təminatı ilə bağlı iki təklif göndərdi.
O zaman Rusiya XİN başçısının
müavini Sergey Ryabkov bildirmişdi
ki, əgər Birləşmiş Ştatlar təhlükəsizlik
təminatı məsələsinə müsbət yanaşsa,
Moskva Vaşinqtonla münasibətlərini
yaxşılaşdıra bilər. Ona görə də
ABŞ Rusiyanın təklifindən imtina
etməmlidir.
RF XİN başçısının digər müavini
Aleksandr Qruşko isə bəyan etmişdi
ki, Moskvanın təhlükəsizlik təminatı
ilə bağlı təklifləri gizli deyil, açıq
və aydındır. RF XİN-in dərc etdiyi
Rusiya, ABŞ və NATO arasında
müqavilə layihələrinə görə, alyans
Ukrayna və Şərqi Avropanın digər
ölkələrində, Zaqafqaziya və Mərkəzi
Asiya dövlətlərinin ərazisində hər cür
hərbi fəaliyyətdən imtina etməlidir.

Təkliflər Rusiya–NATO Şurasının iclasında və ABŞ rəsmi şəxsləri
ilə görüşdə geniş müzakirə olundu.
Amma razılıq əldə olunmadı. Dekabrın sonlarında RF XİN başçısının danışıqlarda iştirak etmiş nümayəndəsi
Ryabkov bəyan etdi ki, Rusiya və
NATO arasında münasibətlər partlayış həddindədir: “Rusiya ilə NATO
arasında vəziyyət qəbuledilməz
səviyyəyə çatıb, vəziyyət potensial
partlayış həddindədir. Bununla bağlı
nəsə etmək lazımdır”.
Rusiya tərəfinin təkliflərinə ABŞ və
NATO tərəfindən yalnız bu ilin yanvarında münasibət bildirildi. Bu barədə
ABŞ-dan bəyan edildi ki, təkliflərə
cavab hazırlanır və tezliklə Rusiyaya
göndəriləcək. Ancaq xahiş olundu ki,
onların məzmunu geniş ictimaiyyət
üçün açıqlanmasın.
Bununla yanaşı, Qərbdən Rusiyanın ünvanına yenidən ittiham yağışı
başlandı. Bildirildi ki, Rusiya Ukraynaya qarşı ildırımsürətli müharibə planı
hazırlayıb. Böyük Britaniya Baş naziri
Boris Conson bəyan etdi: “Kəşfiyyat
çox aydın şəkildə göstərir ki, Ukrayna
sərhədlərində Rusiyanın 60 hərbi
qruplaşması var. Kiyevi məhv edə
biləcək ildırımsürətli müharibə planı
hamıya aydındır”.
Conson hətta deyirdi ki, Rusiyanın
işğalı məhz Ukraynanın paytaxtına
hücumla başlaya bilər. ABŞ isə Aralıq
dənizində yeni hərbi təlimlərə başladı.
Gərginlik artdıqca tərəflər konkret
hərbi addımlarını gücləndirməyə, sanki yarışmağa başladı.
Bu vəziyyətdə Rusiya Şərq Hərbi
Dairəsindəki artilleriyaçılarının və

Sakit okean donanmasının dəniz piyadalarının silah və hərbi texnikasını
ittifaq dövləti olan Belarusun ərazisinə
göndərərək, yeni təlimlərin anonsunu
verdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
bununla bağlı məlumatında deyilirdi:
“İttifaq dövləti qüvvələrinin təliminə
cəlb olunan hərbçilər Belarusun
tanış olmayan poliqonlarında bir sıra
tapşırıqları yerinə yetirməli olacaqlar.
Manevrlər iki mərhələdə aparılacaq.
Praktiki təlimlər Domanovski, Qojski, Obuz-Lesnovski, Brest, Osipoviç
poliqonlarında keçiriləcək. Bundan
başqa, Baranoviç, Lunineç, Lida və
Maçulişi aerodromlarından da istifadə
olunacaq”.
ABŞ isə Rusiyaya qarşı yeni
hədələr səsləndirməkdə davam edir.
Dünən ABŞ-ın dövlət başçısı Co
Bayden bəyan edib ki, Ukraynaya
müdaxilə baş verərsə, bunun çox ağır
nəticələri olacaq, hətta şəxsən Prezident Vladimir Putinə qarşı sanksiyalar
tətbiq edilə bilər.
Rusiya Dövlət Dumasının spikeri
Vyaçeslav Volodin buna cavab olaraq
bildirib ki, ABŞ bu addımı ilə sadiq
və idarə olunan prezident axtardığını açıq şəkildə ortaya qoydu: “Hər
şey yerinə oturdu. Nəhayət ki, ABŞ
rəhbərliyi açıq şəkildə nə istədiyini
dedi. Vaşinqton loyal və onlar
tərəfindən idarə olunan Rusiya prezidenti istəyir. ABŞ Prezident Vladimir
Putinin dövründə Rusiyanın güclü və
müstəqil olmasından məmnun deyil”.
Nəhayət, dünən yayılmış
məlumatlara görə, NATO Ukraynaya
qoşun yeritməyəcək”. Bunu CNN-ə
müsahibəsində alyansın baş katibi

Yens Stoltenberq bildirib. Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson isə
deyib ki, hazırda NATO-nun heç bir
üzvü Ukraynaya böyük hərbi qüvvə
göndərməyə hazır deyil: “Mütləq
deməliyəm ki, NATO-nun elə bir üzvü
yoxdur ki, hazırda Ukraynaya Rusiya
hücumuna qarşı böyük kontingent
göndərsin”.
Stoltenberq onu da bildirib ki,
alyans təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı
məktubunu bu həftə ərzində Rusiyaya
göndərəcək: “Biz təkliflər üzərində işimizi tamamlayırıq. NATO bu məsələni
ABŞ-la paralel həll edəcək”.
Onu da qeyd edək ki, Rusiya ilə
Qərb arasında gərginliyin artması bu
ölkənin milli valyutasına da öz mənfi
təsirini göstərib. Rusiya valyutası son
bir ayda 6 faizə yaxın dəyər itirib. Son
məlumatlara görə, Rusiyanın səhm
bazarında ciddi enmələr müşahidə
olunur. Dünən rubl indeksli səhmlər
6 faiz, dollar indeksli səhmlər isə 8
faizdən çox dəyər itirib. Rus rublunda
da son illərin ən yüksək ucuzlaşması
müşahidə edilib, dolların məzənnəsi
80 rubla yaxınlaşıb.
Sonda qeyd edək ki, NATO üzvü
olan Türkiyə kimi dövlətlər də var
ki, Ukrayna ətrafında müharibənin
qarşısını almağa çalışır. Bununla
bağlı Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın vasitəçilik təklifi ortadadır.
Bu isə ümid etməyə əsas verir ki, Rusiya–NATO münasibətləri “partlayış
həddi”nə çatmayacaq…

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Böyük qayıdış”
kitabının təqdimatı keçirilib
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və
AMEA-nın Tarix İnstitutunun birgə
layihəsi olan “Böyük qayıdış” kitabının
təqdimatı keçirilib.
BŞİH-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində tanınmış
tarixçilərin, deputatların, məmurların, paytaxt RİH-lərinin ictimai-siyasi və humanitar
məsələlər üzrə müavinlərinin, Bakı şəhəri
üzrə Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinin, Vətən
müharibəsi qazilərinin iştirakı ilə keçirilən
təqdimat mərasimində çıxış edən Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar
Əzizov bildirib ki, yeni kitab Qələbədən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərlərindəki çıxışlarının toplusudur.
Dövlətimizin başçısının hər bir çıxışı dərin
elmi-tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün bu dahi
şəxsiyyətin siyasəti nəticəsində azad edilmiş torpaqlarda fəal bərpa prosesi aparılır,

Azərbaycan özünün yeni və şanlı tarixini
yazır.
Tədbirdə RİH-lərə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil
İdarəsi ilə birgə orta məktəblərdə Qarabağ
həqiqətləri, şanlı Qələbəmiz, Prezident İlham
Əliyevin çoxşaxəli siyasi və sərkərdəlik
fəaliyyətinin gənclər arasında təbliğinin
gücləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr verildi.
Təqdimat mərasimində çıxış edən AMEA
Tarix İnstitutunun direktoru Kərim Şükürov,
Milli Məclisin deputatları Aydın Hüseynov
və Azər Badamov, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil
İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva, qazi
Famil Məlikov və digərləri çap edilən yeni
kitabın əhəmiyyətini qeyd edərək, bu nəşrin
müharibədən sonrakı dövrdə azad olunan
ərazilərdəki bərpa işləri, burada tam yeni
infrastrukturun yaradılması və məcburi
köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına qayıdışı
prosesinin öyrənilməsində mühüm rol oynayacağını vurğulayıb, kitabın bu işlərin gələcək
nəsillərə çatdırmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edəcəyini bildiriblər.

“Zəngəzur dəhlizi
tarixi nailiyyətdir”
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Zəngəzur dəhlizinin açılması bir çox
müstəvidən bölgənin inkişafını təmin edir.
Bunlar, Türk dünyasının ticarət imkanlarının genişlənməsi, Orta Asiyaya birbaşa
çıxmaq imkanı, bölgə üzrə davamlı sülhün
və əməkdaşlıq mühitinin yaranması və
tarixi İpək yolunun yenidən canlanması
perspektivləri başda olmaqla, regionun
nəqliyyat-tranzit infrastrukturunun inkişafına
vəsilə olacaq.
Zəngəzur bir vaxtlar müsəlman türk
əhalinin yaşadığı tarixi Azərbaycan torpağı olsa da, keçən əsrin 20-ci illərində
Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistana
birləşdirilmiş və bugün də Ermənistanın
daxilində yerləşən ərazidir. Məlum olduğu
kimi, bu torpaqların ermənilərə verilməsi ilə
Azərbaycan Naxçıvanla olan quru bağlantısını itirmişdi. 100 il sonra baş verən Vətən
müharibəsi bizə həm də tarixi ədalətsizliyi
aradan qaldırmaq imkanı yaratdı.
Naxçıvanla birbaşa əlaqələrin olmaması
rəsmi Bakı üçün hər zaman çətinlik törədib.
Bu səbəbdən Vətən müharibəsindən sonra
imzalanan bəyanata nəzər saldıqda görə
bilərik ki, Prezident İlham Əliyev sadəcə
Azərbaycanın bugünü üçün deyil, həm
dünəni, həm də sabahı üçün mübarizə
aparır. Belə ki, bu dəhlizin açılması ilə 100
il əvvəl öz ata-baba yurdlarından qovulan soydaşlarımızın ruhlarını şad edəcək,
tariximizdən qara bir səhifə silinəcək, həm də
gələcək üçün geniş inkişaf imkanları yaranacaq.
Məlum olduğu kimi, torpaqlarımız arasında quru və dəmiryolu əlaqəsini bərpa
edəcək Zəngəzur dəhlizi layihəsinin icra
edilməsi üçün Azərbaycan başladığı işləri
sürətlə davam etdirir. Qeyd edək ki, yanvarın 25-də İranın Yol və Şəhərsalma naziri,
Azərbaycan–İran Hökumətlərarası Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri
Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini videoformatda qəbul edən Prezident
İlham Əliyev konfrans zamanı bu məsələyə
də toxunub. Dövlətimizin başçısı qeyd
edib ki, son günlərdə bu məsələ ilə bağlı
Ermənistan tərəfindən də müsbət xəbərlər
alırıq və Ermənistanda da bu işlərə start
verilməsi planlaşdırılır.
Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
istiqamətində avtomobil və dəmiryolu
artıq inşa edilməyə başlanıb. Paytaxt Bakı
ilə Füzulinin Horadiz qəsəbəsinə qədər
dəmiryolu xətti işlək vəziyyətdədir. Bu xəttin
Horadizdən Ermənistan sərhədinə qədər
olan bəzi hissələri işğal dövründə dağıdılıb,
bəzi hissələri isə su altında qalıb. Beləliklə,
bərpa mərhələsində Horadizdən Ordubada
qədər 166 kilometrlik yeni dəmiryolu xətti
inşa ediləcək.
Dəmiryolu xəttinin Ermənistan ərazisinə
düşən 43 kilometrlik hissəsinin inşası üçün
davam edən danışıqlar prosesi də Prezident
İlham Əliyevin sözlərinə görə, yaxında
müsbət nəticə verəcək. Ordubaddan Türkiyə,
Ermənistan və İrana yaxın yerləşən Vəlidağ
stansiyasına qədər olan 158 kilometrlik xətt
isə əsaslı təmir ediləcək. Burada bitən yol
Ermənistan sərhədinə qədər daha 14 kilometr uzadılacaq.

Yazının əvvəlində vurğulandığı kimi,
Ermənistan regiondakı sülh arayışlarına
töhfə olaraq bu layihənin icrasına razılıq verərsə, öz dəmiryolu xəttini Bakıdan
Horadizə, Horadizdən Naxçıvanın şimalına
qədər olan bu yolla birləşdirəcək. Beləcə
Rusiya və İranla birbaşa nəqliyyat əlaqəsi
imkanı yaranacaq.
Dəmiryolu ilə yanaşı, həmin marşrut üzrə
avtomobil yolunun salınmas da gündəlikdə
olan digər mövzudur. Azərbaycan bu
istiqamətdə də işlərə start verib. Belə ki,
Zəngəzura qədər uzanacaq Əhmədbəyli–
Horadiz–Minçivan–Ağbənd yolu layihəsinin
icrasına başlanılıb və işlər sürətlə davam
etdirilir.
Bundan əlavə, Türkiyə ilə Azərbaycanı
– Karsla Naxçıvanı birləşdirən digər bir
dəmiryolu xətti layihəsi də mövcuddur. Bu
layihə bütünlüklə həyata keçirildikdən sonra
Türkiyə ilə Azərbaycan arasıənda yeni bir
nəqliyyat yolu yaranacaq. Bu, həm də
Türkiyə ilə Rusiya arasında birbaşa quru və
dəmiryolu əlaqəsinin yaranması deməkdir.
Göründüyü kimi, Zəngəzur dəhlizinin
açılması bütün bölgə ölkələri üçün yeni
imkanlar vəd edir. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi
Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələrinin
birləşməsi, Türkiyə ilə Azərbaycanın, eləcə
də digər türk dövlətlərinin arasında quru və
dəmiryolu əlaqələrinin yaradılması üçün ən
ideal imkandır. Bu, həm də Tarixi İpək yolunun
bərpası, Çinin “bir kəmər – bir yol” layihəsinin
canlanması, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu
məsələdə təkcə Türkiyə və Azərbaycanın deyil, eləcə də Rusiya, İran və Ermənistanın da
ortaq maraqları birləşdirir. Məsələn, Rusiya bu
dəhliz sayəsində İran, Ermənistan və Türkiyə
ilə bağlantılarını daha da möhkəmləndirə
bilər. Ermənistan isə dəhliz açıldıqdan
sonra Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Rusiya
ilə ticarət əlaqələrini genişləndirə bilər. Bir
sözlə, Ermənistan mövcud vəziyyəti düzgün
dəyərləndirə bilsə, təcriddən qurtula, rifah
imkanlarından pay ala bilər.
Əslində, Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, bu əlaqəni qurmaq üçün o qədər də
böyük vaxta ehtiyac yoxdur. Burada nəzərdə
tutulan yolun Ermənistandan keçən ümumi
uzunluğu cəmi 40 kilometrdir. Azərbaycan
müharibədən sonra bir il ərzində min
kolimetrdən çox yol çəkmişdir. Bu da onu
göstərir ki, nəzərdə tutulan 40 kilometrlik
yolun açılması o qədər də çətin iş deyil. Baxmayaraq ki, Ermənistan uzun müddət buna
razılıq vermirdi. Biz uzun müddət səbr etdik.
Bütün dünya gördü ki, səbrimiz tükənəndə
nələr olur.
Sonda bir daha qeyd edək ki, Zəngəzur
dəhlizi layihəsinin icrası üçün Azərbaycan
öz öhdəsinə düşən hər bir işi yerinə yetirir.
Bu istiqamətdə bütün işlər start götürüb və
intensiv davam edir. Bu işlərin icrası üçün
həm qonşu, həm də digər dövlətlər Qarabağın bərpasında olduğu kimi, Zəngəzur dəhlizi
layihəsinin icrasında da Azərbaycana dəstək
olmaq, fəal iştirak etmək niyyətindədirlər. Bu,
Azərbaycanın beynəlxalq arenada qazandığı
nüfuzun və etimadın göstəricisidir.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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İran Prezidenti Azərbaycanın
müdafiə nazirinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib

Dövlət Gömrük Komitəsində kollegiya iclası
Yanvarın 26-da İran İslam
Respublikasının Prezidenti Seyid
İbrahim Rəisi bu ölkədə rəsmi səfərdə
olan Azərbaycan Respublikasının
müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, İran Prezidenti Seyid İbrahim
Rəisi xalqlarımızın əsrlər boyu mehriban
qonşuluq şəraitində yaşadığını, Azərbaycan–
İran ikitərəfli münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini diqqətə
çatdırıb. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin
genişləndirilməsi baxımından qarşılıqlı
səfərlərin önəmini vurğulayan İran Prezidenti dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin

qarşıdakı illərdə də uğurla inkişaf edəcəyinə
əminliyini bildirib.
Qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirən general-polkovnik Zakir Həsənov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin salamlarını Prezident Seyid
İbrahim Rəisiyə çatdırıb. Müdafiə naziri
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində
Qələbəmizdən sonra azad edilmiş
ərazilərimizdə görülən işlər barədə məlumat
verib.
Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli
dostluq münasibətlərinin müxtəlif
istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi əməkdaşlıq
sahəsində inkişafından məmnunluq ifadə
olunub, qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycanın müdafiə nazirinin
İrana rəsmi səfəri davam edir
İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə
olan Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri
general-polkovnik Zakir
Həsənov Azərbaycan
Respublikasının İran
İslam Respublikasındakı
səfirliyini ziyarət edib.
Müdafiə Nazirliyindən
bildiriblər ki, general-polkovnik Z.Həsənov səfirliyin
inzibati binasında ulu öndər
Heydər Əliyevin büstü
önünə gül dəstələri qoyaraq
xatirəsini ehtiramla yad edib.

“Xalq qəzeti”

Gəncədə daha bir parka
“ikinci həyat” verilir

Yanvarın 26-da Dövlət Gömrük Komitəsinin 2021-ci il
ərzindəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan kollegiya iclası
keçirilib.
Videokonfrans formatında
keçirilən mərasimdə çıxış edən
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri,
gömrük xidməti general-polkovniki
Səfər Mehdiyev bildirib ki, müstəqil
Azərbaycanın memarı ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
mükəmməl milli inkişaf konsepsiyası
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalq
və ordu birliyinin nəticəsində 2020-ci
il sentyabrın 27-də başlanan İkinci
Qarabağ müharibəsi 44 gün ərzində
qələbəmizlə başa çatdı və torpaqlarımız düşməndən azad edildi. 2021-ci
ildə isə müharibədəki qələbəmizin
bir ili xalqımız tərəfindən təntənəli
şəkildə qeyd edildi.
2020 və 2021-ci illlər ərzində və
bu gün də davam edən koronavirus
pandemiyası insanların sağlamlığına təsir etməklə yanaşı, dünya
ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycan
iqtisadiyyatına mənfi təsirini göstərib.
Mövcud şəraitdə və gələcəyə hesablanan yeni strateji çağırışların yerinə
yetirilməsi üçün büdcənin gəlirlər
hissəsinin qeyri-neft sektorunun
fəaliyyətindən daxilolmalar hesabına
formalaşdırılması əsas hədəflərdən
olub.
Son illər ölkədə həyata keçirilən
islahatlar çərçivəsində gömrük
orqanlarının da bir sıra yeniliklər
tətbiq etdiyini diqqətə çatdıran
Səfər Mehdiyev qeyd edib ki, fiskal,

Memarlıq hər bir xalqın
tarixi keçmişinin aynasıdır
Bu yaxınlarda Azrbaycan
Memarlar İttifaqının
85-ci ildönümü qeyd
olundu. Yubileylə bağlı
müxtəlif tədbirlər keçirildi,
Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə təltif olunmuş
memarlarımıza orden və
medallar, fəxri adlar verildi,
ittifaqın inkişaf istiqamətləri
müəyyənləşdirildi.

Memarlar İttifaqının sədri
Elbay Qasımzadə bizimlə
söhbətində bildirdi ki, 85 il
ərzində Azərbaycan memarlıq sənəti şərəfli inkişaf yolu
keçmişdir. Bildirdi ki, XX əsrin
sovet dövründə Azərbaycanın
kifayət qədər tanınmış dünya
şöhrətli memarları olub. Mikayıl Hüseynov, Sadıq Dadaşov,
Nəsrulla Kəngərli, Həsənağa
Məcidov, Qəzənfər Əlizadə,
Ənvər Qasımzadə və digərləri
milli memarlıq üslubunda
gözəl əsərlər yaradıblar.

Son vaxtlar Gəncənin
park və xiyabanlarında
geniş abadlıq-quruculuq
işləri həyata keçirilir,
insanların üz tutduqları
bu istirahət mərkəzlərinə,
necə deyərlər, “ikinci
həyat” verilir. Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyəti
MKTİB-nin apardığı təmirtikinti, yenidənqurma
işləri istər keyfiyyətinə,
istərsə də əhatə dairəsinə
görə sakinlərin diqqətini
cəlb edir.
Hazırda MKTİB-nin təmirbərpa və tikinti şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən
şəhərin Fikrət Əmirov parkında təmir-bərpa işlərinə
başlanılıb. Parkın ərazisində
sökülən tamet, aqlay daşları, beton konstruksiyalar
yeniləri ilə əvəzlənir. İstirahət
məkanında yerləşən oturacaqların hamısının boyan-

ması, ərazidəki bütün zibil
qutularının yeniləri ilə əvəz
olunması nəzərdə tutulub.
Parkın işıq sistemindəki
nasazlıqlar da aradan
qaldırılacaq. Burada işlər yekunlaşdıqdan sonra analoji
təmir-bərpa işləri Gəncənin
Fizuli parkında davam
etdiriləcəkdir.
Mənzil - kommunal
təsərrüfat istehsalat birliyinin
mətbuat xidmətinin rəhbəri
Vüsal Balayev müxbirimizlə

söhbət zamanı dedi ki, şəhər
icra hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov kollektivimiz qarşısında konkret
vəzifə qoyub. İstilər düşənə
kimi təmirsiz, lazımi şəraiti
olmayan bir dənə də park və
xiyaban qalmamalıdır. Özü
tez-tez gəlir, işə nəzarət edir,
tapşırıq və tövsiyələrini verir.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

hüquqpozmalara qarşı mübarizə,
gömrük nəzarəti, ticarətin asanlaşdırılması və şəffaflığın təmin olunması
istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə
olunub.
Komitə sədri vurğulayıb ki,
gömrük sistemində aparılan struktur və kadr islahatları idarəetmənin
təkmilləşdirilməsinə, kadrların peşə
hazırlığının artırılmasına, bir sözlə,
gömrük işinin müasir dünyanın
çağırışlarına uyğun şəkildə yenidən
qurulmasına münbit şərait yaradıb.
Ən müasir idarəetmə strukturuna malik Azərbaycan gömrüyü fəaliyyətini
nəzarətdən xidmətə doğru dəyişərək
beynəlxalq ticarətin təhlükəsiz, asan
və sürətli şəkildə reallaşdırılması, modern gömrük nəzarəti istiqamətində
mühüm addımlar atır.
Sonra Kollegiyanın gündəliyindəki
məsələlər müzakirə olunub.
"Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin 2021-ci ildəki
fəaliyyətinin yekunları və qarşıda
duran vəzifələr" barədə Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini,
gömrük xidməti general-leytenantı
İsmayıl Hüseynov çıxış edib.
İsmayıl Hüseynov bildirib ki,
COVID-19 pandemiyasının iqtisadiyyatda yaratdığı qlobal problemlərə
baxmayaraq gömrük orqanlarının öz
faəliyyətini səmərəli şəkildə qurması
nəticəsində büdcə öhdəliyinin yerinə
yetirilməsi, yükdaşımaların asan və
sürətli şəkildə həyata keçirilməsi,

sərhədkeçmə proseslərinin
sadələşdirilməsi, hüquqpozmaların
qarşısının alınması istiqamətində
mühüm nailiyyətlər əldə edilib.
Qeyd edilib ki, ötən illərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin ölkə üzrə illik büdcə
daxilolmalarında xüsusi çəkisi artıb və
qanunla müəyyən olunan illik büdcə
öhdəliyinin artıqlaması ilə yerinə
yetirilməsinə nail olunub.
Belə ki, 2021-ci il üzrə Dövlət
Gömrük Komitəsi üçün nəzərdə
tutulan 3 milyard 900 milyon manat
büdcə öhdəliyinə qarşı faktiki olaraq
4 milyard 342 milyon 967 min manat
olmaqla, proqnoz göstəriciləri ilə
müqayisədə 442 milyon 967 min manat artıq gömrük vergi və rüsumları
toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülüb və illik büdcə öhdəliyinə 111,36
faiz əməl olunub.
2021-ci il ərzində Azərbaycan
Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən əməliyyat-axtarış
və hüquq-mühafizə fəaliyyətinin
gücləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən kompleks tədbirlər
nəticəsində 17144 hüquqpozma faktı
aşkar edilib. Hesabat dövründə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi ilə əlaqədar 55 fakt aşkar
olunub. Bu faktlar üzrə hesabat ilində
ümumilikdə 3 ton 43 kiloqramdan çox
narkotik vasitələr, psixotrop maddələr
və onların prekursorları qanunsuz
dövriyyədən götürülüb.
Məlumat verilib ki, “Yaşıl dəhliz”
buraxılış sistemindən daimi istifadə
hüququnun əldə olunması ilə

XX əsrin 70-ci illərindən
Azərbaycana rəhbərlik etmiş
ulu öndər Heydər Əliyev
memarlığa, o cümlədən
milli memarlığa, tarixi və
müasir memarlıq üslublarından
istifadəyə böyük diqqət yetirib.
Həmin dövrdə çox sayda nadir
memarlıq nümunələri hesab
edilən binalar tikilib. Bakıda,
Gəncədə, Sumqayıtda və digər
şəhərlərdə müasir yaşayış
kompleksləri salınıb.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın
təkidi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə
memarlığın inkişafı prioritet
istiqamətlərindən biri olub. Bu
ənənə hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Azərbaycanda memarlıq
sənəti tərəqqi yolundadır. Çünki
dövlət tərəfindən bu sahəyə
böyük diqqət və qayğı var. Bu
gün şəhərlərimizin siması necə
dəyişib. Yeni parklar, xiyabanlar, təhsil, səhiyyə obyektləri-şübhəsiz ki, bunların hamısı
Prezidentimizin şəhərsalmaya
göstərdiyi diqqətin nümunəsidir.
Abidələrimizin UNESCO-nun
irs siyahısına salınma-

əlaqədar 2021-ci il ərzində 206 xarici
ticarət iştirakçısı müraciət edib. Daxil
olan müraciətlərin təhlilinin nəticəsi
olaraq 33 xarici ticarət iştirakçısına
ixrac, 63 xarici ticarət iştirakçısına
idxal əməliyyatları üzrə, ümumilikdə,
96 xarici ticarət iştirakçısına “Yaşıl
dəhliz” buraxılış sistemindən daimi
istifadə hüququ verilib.
Qeyd olunub ki, hesabat ili ərzində
elektron gömrük xidmətləri sahəsində
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi
saytında yeni funksional bölmələr
yaradılıb, məlumatlar mütəmadi
yenilənib.
2021-ci ildə “Smart Customs”
mobil tətbiqinin yeni versiyası hazırlanıb, www.e.customs.gov.az portalı
üzərindən göstərilən xidmətlərin
sayı 13-ə çatdırılıb. Eyni zamanda,
e.customs.gov.az portalında təqdim
edilən elektron xidmətlərdən 5-i mobil
tətbiqə inteqrasiya edilib.
Sonra Naxçıvan MR Dövlət
Gömrük Komitəsinin sədri Səhət
Həbibbəyli, Əməliyyat və İstintaq
Baş İdarəsinin rəisi Məsum Rəsulov,
Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov, Tibbi
Xidmət İdarəsinin rəisi Ceyhun
Məmmədov, Sosial İnnovasiyalar və
Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev çıxış edərək ötən dövr
ərzində görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələr barədə məlumat veriblər.
Bundan başqa, iclasda
"Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin 2022-ci il üçün İş
Planı" təsdiq edilib.

“Xalq qəzeti”

B

eynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) qlobal iqtisadiyyatla bağlı proqnozlarına dəyişikliklər etmişdir.
Hesabatda gözlənildiyinin əksinə olaraq, 2022ci ilə qlobal iqtisadiyyatın daha zəif göstəricilərlə
daxil olduğuna vurğu olunur. COVID – 19-un yeni
ştammlarının meydana gəlməsi ilə bir sıra ölkələrin
məhdudiyyətlərin tətbiqini yeniləməsi bu prosesə öz
mənfi təsirini göstərib. Enerji qiymətlərinin artması və
təklif kanallarındakı pozulmalar inflyasiya proseslərinin
gözləniləndən daha artıq formada baş verməsi ilə
nəticələnib.

Qlobal iqtisadi
artım zəifləyəcək

sı dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biridir. Bu
istiqamətdə əldə olunan
nailiyyətlər həm də Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın gördüyü işlərin
nəticəsidir.
Mədəniyyət naziri Anar
Kərimovun da Memarlar
İttifaqının yubileyi ilə bağlı
fikirlərinə diqqət yönəltmək
istərdik. O, deyib ki, memarlıq sənəti dünya xalqlarının
inkişaf mərhələsini göstərən
bir amildir: "Azərbaycanda
olan memarlıq nümunələri onu
göstərir ki, ölkəmizdə tarixən
mədəniyyət inkişafda olub
və bu günümüzə gəlib çatıb.
Sevindirici haldır ki, müstəqil
Azərbaycanda da bu ənənə yaşayır, yaşadılır. Bu gün memarlıq haqqında danışarkən otuz
il işğal nəticəsində törədilən
cinayətləri də xatırlatmalıyıq.
Bildiyiniz kimi, Qarabağ memarlıq dəyərləri olan diyar idi.
Otuz il ərzində bu irs ermənilər
tərəfindən dağıdılmışdır. Bu
gün əsas vəzifələrdən biri
yenidən o mədəniyyəti canlandirmaqdir. Bu işdə bizim
memarlarımıza da ehtiyacımız
var. Mən istərdim ki, memarlar
bu işdə dövlətimizə dəstək
olsunlar".
Azərbaycan Memarlar
İttifaqı daim pozitiv mövqe
nümayiş etdirib. Bu gün Bakıda
dünya miqyaslı memarlıq
əsərləri mövcuddur. Memarlar
İttifaqı Bakı şəhərində olan
idarəetmə orqanları ilə daim sıx
ünsiyyətdə fəaliyyət göstərir.
Memarlıq hər bir xalqın
mədəni irsinin və tarixi keç-

mişinin aynasıdır. Xalqın
estetik dünyagörüşünün və
mədəniyyət zənginliyi əks
etdirən yaradıcılıq mənbəyidir.
Azərbaycan memarları qədim
tarixi, zəngin ənənələri, inkişaf
perspektivləri ilə seçilir.
Azərbaycan memarlığı
dünya memarlığına da böyük
töhfələr verib. Bu günə qədər
gəlib çatmış və gələcək nəsillər
üçün qorunan nadir əsərlər
Azərbaycan memarlarının fitri
istedadını dünyaya nümayiş
etdirir. Memarlarımız nəinki
respublikamızda, hətta onun
hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da öz dəstxətlərini yadigar
qoyublar.
Azərbaycan Memarlar İttifaqı ölkənin şəhər və kəndlərinin
abadlaşdırılmasında, memarlıq
görkəminin formalaşmasında
aparıcı rol oynayır, yaradıcılıq
proseslərini istiqamətləndirir.
Müstəqillik illərində onlarca memarımız beynəlxalq
müsabiqələrin laureatı adına
layiq görülüb, fəxri adlarla,
orden və medallarla təltif
edilib. Ölkədə həyata keçirilən
layihələrdə memarlarımızın
uğurlu iştirakı isə Azərbaycan
memarlarının istedadının əyani
təzahürüdür.
Bunlarla yanaşı, bütün
dövrlərdə memarlığın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
də insanlar üçün rahat mühit,
təhlükəsiz şərait yaratmaqdır.
Bu rahatlığı yaratmaq üçün
Memarlar İttifaqının ölkəmizin
memarlarını səfərbər edəcəyi
şübhəsizdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Beləliklə, 2021-ci ilin 5,9 faizlik artımı ilə müqayisədə, qlobal iqtisadiyyatın 2022-ci ildə əvvəlki proqnozlarla müqayisədə
yarım faiz bəndi daha az, yəni 4,4 faiz artım göstərəcəyi
proqnozlaşdırılır. 2023-cü illə bağlı isə əksinə, mövcud artım
proqnozu 0,2 faiz bəndi artırılmaqla 3,8 kimi qeyd olunmuşdur.
Bu isə daha çox vaksinasiyanın 2022-ci ildə artacağına və
xəstəliyin müalicəsinə olan ümid və gözləntilərlə bağlıdır.
Qlobal miqyasda iki mühüm məsələ – inkişafda olan
ölkələrdən kapitalın qaçışı və qlobal geopolitik risklər yüksək
olaraq qalmaqdadır. Bütün bunları nəzərə alaraq, ölkələrə
inflyasiyanın cilovlanması üçün daha sərt monetar siyasət
yeridilməsi, limitlənmiş fiskal imkanların isə səhiyyə və sosial
istiqamətə yönəldilməsi təklif olunur. Qeyd edim ki, daha
öncəki hesabatlarında bank sektoru üçün, xüsusilə də inkişafda olan ölkələrdə korporativ borclar, bank olmayan kredit
təşkilatlarında həssas maliyyə vəziyyəti, maliyyə bazarlarına
çıxış, gəlirliliyin azalması kimi çağırışlarla adekvat mübarizə
aparmaq üçün BVF makroprudenisal siyasət çərçivəsinin
formalaşdırılmasını tövsiyə edirdi.
Eyni zamanda, vaksinasiyanın artırılması, qlobal
əməkdaşlığın gücləndirilməsi kimi ənənəvi məqsədlərlə yanaşı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin göcləndirilməsinə xüsusi çağırış edilir. Bu isə təsadüfi deyil, çünki iqlim dəyişikliyi ilə qlobal
mübarizənin “iqlimin xilası” üçün deyil, məhz iqtisadiyyatların
özünün inkişafı naminə aparıldığı təsdiqlənən dayanıqlı inkişaf
çağırışıdır.

Ayaz MÜSEYIBOV,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin departament rəhbəri
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Müasir Azərbaycan Ordusu
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Hazırda Azərbaycan Ordusu
ölkə rəhbərliyinin daimi dəstəyi ilə
çox yüksək inkişaf səviyyəsindədir.
Bütün bu diqqət və qayğı nəticəsində
Azərbaycan ordusu davamlı olaraq
güclənir, şəxsi heyətin peşəkarlıq
səviyyəsi yüksəlir, döyüş qüdrəti
artır. Azərbaycanın sarsıdıcı qələbəsi
ilə nəticələnən 44 günlük Vətən
müharibəsi sayəsində ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
silahlı qüvvələrimizin gücünü bütün
dünyaya göstərdi. Bu tarixi qələbə, ilk
növbədə, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin sarsılmaz iradəsi və qalib
Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı
nəticəsində əldə edilmişdir.
Əlbəttə, bu gün müasir silahlarla təzhizat dövrün tələbidir. Bu
baxımdan, Azərbaycan Ordusunun
müasir silah və hərbi texnika ilə təmin
edilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Hazırda Azərbaycan silahlarının müəyyən hissəsini özü istehsal
edir və müdafiə sənayesi məhsulları
istehsalında davamlı artım müşahidə
olunur. Bütün bunlar da Azərbaycan
Ordusunun döyüş qabiliyyətini artırmağa təkan vermişdir. Bu prosesdə
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Sənayesi Nazirliyinin böyük rolu var.
Ötən ilin dekabr ayında jurnalistlərə
açıqlamasında Müdafiə Sənayesi
naziri Mədət Quliyev bildirmişdi ki,
Prezident İlham Əliyev 2050-ci ilə
qədər istifadə oluna biləcək silahların üstündə işləməklə bağlı tapşırıq
vermişdir. Nazirin sözlərinə görə, silah

arsenalımız ən yeni, müasir silahlarla təchiz olunur. Qeyd etmək yerinə
düşər ki, nazirliyin müəssisələrində
aparılan elmi tədqiqat və təcrübikonstruktor işləri nəticəsində 400-dən
artıq müdafiə təyinatlı məmulatların
hazırlanması işləri başa çatdırılmış
və seriyalı istehsal təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin
sonlarındakı çıxışında xüsusi qeyd
etmişdir ki, Azərbaycan dövləti 2021-ci
ildə hərbi məqsədlər üçün bir çox
silah istehsalçıları ilə yeni müqavilələr
bağlamışdır. Həmin silahlar yaxın

müddətdə ordumuzun döyüş qüdrətini
daha da artırmağa xidmət edəcək.
Əlbəttə, Azərbaycanda 2021-ci
ildə də yeni silah və texnikanın
alınması prosesini davam etdirmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
müasir hərbi infrastukturun yaradılması işi də yüksək səviyyədə
aparılmışdır. Belə ki, ilk dəfə olaraq
Xocavənd rayonunda Azərbaycan
Ordusunun peşəkarlığının artırılması
üçün istənilən hərbi vəzifəni yerinə
yetirə biləcək “Komando” briqadası
yaradılmışdır. Xatırladaq ki, ötən ilin

dekabr ayının 24-də Prezident İlham
Əliyev Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsinə səfəri çərçivəsində hərbi
hissənin açılışındakı çıxışında bildirmişdi ki, bu hərbi hissənin açılması
çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki
bu hərbi hissə işğaldan azad edilmiş
ərazidə – Xocavənd rayonunda açılır
və ordumuzun ixtiyarına verilir. Ölkə
başçısı çıxışında Komando Briqadasının yaradılmasının Azərbaycan üçün
yenilik olduğunu vurğulayaq əlavə
etmişdi ki, bu briqadalar istənilən hərbi
vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar.

Ölkədə xarici investiya qoyuluşu
diqqət mərkəzində saxlanılmaqla yanaşı, dövlət müəssisələrinə ayrılan
sərmayələrin səmərəli istifadəsinə də
nəzarət gücləndirilib. Belə ki, dövlət
müəssisələrinin maliyyə sağlamlığını və
dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq, maliyyə
resurslarının, habelə xarici borcların cəlb
olunmasını səmərəli meyarlar əsasında
idarə etmək məqsədi ilə Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi yaradılıb.
Bu, dövlət müəssisələrinin profisitinin artırılmasına, onların büdcədən
asılılıqlarının azaldılmasına, azad bazar münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına, özəl mülkiyyətin genişlənməsinə,
daha sağlam prinsiplərə söykənən
idarəçiliyə əsaslanmaqla iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsinə hesablanan mühüm bir
qərardır. Başqa sözlə, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması ilə ölkədə vahid idarəetmə modeli işə düşür və bununla
da dövlət şirkətlərinin maliyyə durumlarının
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin
həyata keçirilməsinə başlanılır.
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
aparılan islahatların məntiqi davamı
olan Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
yaradılması respublikada yerli və xarici
investisiyaların sağlam təməllər üzərində
reallaşdırılmasına da öz müsbət təsirini
göstərir. Çünki bu gün Azərbaycana investisiya yatırmaqda maraqlı olan iri şirkətlər
var. Pandemiya ilə bağlı layihələrin sürəti
hazırda bir qədər zəifləsə də, postpandemiya dövründə onların Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında rolu, şübhəsiz
ki, güclənəcək. Ən əsası isə xarici investisiyaların fəal şəkildə iqtisadiyyata cəlb
edilməsi sürətlənəcək.
Ötən il əsas kapitala 16 milyard 127
milyon manat məbləğində vəsait yönəldilib.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına
əsasən, istifadə olunan vəsaitin 10 milyard
536,7 milyon manatı və ya 65,3 faizi
məhsul istehsalı sahələrinə, 4 milyard
560,8 milyon manatı (28,3 faizi) xidmət
sahələrinə, 1 milyard 29,5 milyon manatı
(6,4 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə
xərclənib.

“Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə
nümayiş etdirmiş və Vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan
övladlarımız bu briqadalarda xidmət
edəcəklər. Bu, bizim ordumuzun gücünü böyük dərəcədə artıracaq. Bir daha
demək istəyirəm ki, belə briqadalar
çox olacaq, minlərlə hərbçimiz bu briqadalarda xidmət edəcəklər”, – deyən
Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırmışdı ki, Azərbaycan Ordusu bundan
sonra da öz peşəkarlığını və yüksək
mənəvi ruhunu qoruyacaqdır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
qardaş Türkiyədə sınaqdan keçirilmiş
bu qoşun növu böyük işlər görmək
iqtidarındadır. Qeyd edək ki, Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsinə
əsaslanan “Komando” hərbi hissələri
bütün növ döyüş tapşırıqlarının
icrasını hər an yerinə yetirməyə hazır
olan hərbi qruplardır. Ümumiyyətlə,
komandolar fiziki və nəzəri hazırlıqları
yüksək olan hərbçilərdir. Onlar qısa
müddət ərzində hədəfin detalları ilə
birlikdə kəşfiyyatını həyata keçirərək
vəziyyəti qiymətləndirib hədəfi məhv
etmək bacarığına malikdirlər. Hərbi
mütəxəssislər bildirirlər ki, komandolar
elit hərbi hissələr sayılır. Onlar verilən
istənilən tapşırığı yerinə yetirmək
əzmindədirlər. Xüsusi təyinatlılarla onların fərqi elə də böyük deyil. Sadəcə,
xüsusi təyinatlılar yalnız xüsusi
tapşırıqları yerinə yetirirlərsə, “Komando” təyinatlı hərbi hissələr istənilən
tapşırığı yerinə yetirmək hazırlığına
malik olurlar. Onlar istər suda, istər
quruda, bütün coğrafi şəraitlərə uyğun
əməliyyatları apara bilirlər. Xüsusilə
qeyd etmək lazımdır ki, İkinci Qarabağ
Müharibəsində qələbənin qazanılmasında xüsusi təyinatlı dəstələr olduqca
böyük rol oynamışdı.
Heç kimə sirr deyil ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan
Ordusu kosmik sənayemizin imkanlarından da yararlanmışdı.
Belə ki, müharibə zamanı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatlarında
müasir silahlardan - PUA-lardan,
yüksək dəqiqliklə hədəfi məhvetmə

vasitələrindən geniş miqyasda
istifadə olunmaqla yanaşı, peyk
texnologiyasının üstünlüklərindən də
istifafə olunmuşdu. Artıq 11 ildir ki,
Azərbaycan kosmik klubun üzvüdür
və bu qısa müddət ərzində ölkəmiz
kosmosa 3 peyk göndərmişdir.
“Azerspace-1” və “Azerspace-2”
telekommunikasiya, “Azersky” optik
müşahidə peykləri ilə kosmik ölkələr
sırasında özünəməxsus yerini tutmağı
bacaran Azərbaycan bu peyklər
vasitəsilə düşmənin hərəkətlərini
onlayn formatda izləmək və onların
təxribatlarının qarşısının alınmasında böyük rol oynamışdır. Məhz
“Azersky”dan əldə olunan informasiyalar əsasında düşmənin hərbi
obyektləri, zirehli texnikaları, hərbi
anbarları darmadağın edilmişdi. İkinci
Qarabağ müharibəsinin nəticələri
bir daha göstərdi ki, Azərbaycan
haqlı olaraq böyük sərmayətutumlu
kosmik layihələrini həyata keçirmişdir. Halbuki bir çoxları belə bahalı
layihələrə sərmayə yatırılmasının
məqsədəuyğunluğunu şübhə altına
almağa çalışırdı. Ancaq indi aydın
şəkildə məlum oldu ki, 2009-cu ildə
təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
milli maraqlara uyğundur. Ən əsası,
kosmik sənayenin yaradılması xarici dövlətlərin peyklərindən asılılığı
aradan qaldırmış və “Azerspace-1”
ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin
vacib komponentinə çevrilmişdir.
Eyni zamanda, 2015-ci ildən etibarən
“Azersky” peyki ölkənin müdafiə və
təhlükəsizliyi üçün davamlı istifadə
edilir, həmçinin işğal olunmuş
ərazilərimizdə törədilmiş yanğınların mütəmadi olaraq monitorinqi və
dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi
aparılır.
Bundan başqa, peyklər – yalnız
rabitə deyil, həm də düşmənə qarşı
hücumların hazırlanmasında və döyüş
əməliyyatlarının keçirilməsində,
döyüş idarəçiliyində, əməliyyattaktiki raketlərin startlarında koor-

dinatların, o cümlədən, hədəflərin
müəyyən edilməsində vacib yardım
vasitəsidir. Mübaliğəsiz demək olar
ki, Azərbaycan peyklərinin silahlı
qüvvələrin məqsədləri üçün istifadəsi
Azərbaycan Ordusunun inkişafında
yeni mərhələnin başlanğıcı deməkdir.
Bu, daha təhlükəsiz rabitə, müşahidə
və ya real vaxtda kəşfiyyatdan
istifadə mərhələsidir. O da vacibdir ki, peyklərin həm mülki, həm
də hərbi məqsədlər üçün istifadəsi
onların istehsalı və istismarı xərclərini
azaldır, ona görə də onların tətbiq
dairəsi genişlənir. Hətta peyklərin
sadə imkanları, məsələn, dəqiq hava
məlumatlarının əldə edilməsi, yüksək
dəqiqlikli raket komplekslərindən və
dronlardan uğurla istifadə etməyə
imkan verir, çünki bu, küləyin sürəti və
istiqaməti, rütubət mövcudluğu və ya
olmaması nəzərə alınmaqla həyata
keçirilir. Beləliklə, hərbi texnologiyanın gələcəyi – ilk növbədə idarəetmə
sistemləri, kəşfiyyat və rabitə – kosmosla qırılmaz şəkildə bağlıdır.
Azərbaycan yaxın bir neçə il
ərzində kosmosa yeni aşağıorbitli
(müşahidə) peykləri buraxa bilər.
“Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)” publik
hüquqi şəxsin İdarə heyətinin sədri
Saməddin Əsədov qeyd edib ki, yeni
peykin orbitə buraxılmasına hazırlıq
işləri minimum üç il tələb edir: “Biz
yeni optik müşahidə peyki buraxmağı planlaşdırırıq. Bu istiqamətdə
artıq dövlət strukturları ilə danışıqlar
aparılır. Azərbaycanda bu gün bu cür
peykə ciddi tələbat var. Hesab edirəm
ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın
aşağıorbitli (müşahidə) peyki kosmosa buraxılacaq”. S.Əsədov xatırlatmışdır ki, Azərbaycanın birinci peyki
2013-cü ildə buraxılıb və onun istismar müddəti 17 il təşkil edir. İkinci
telekommunikasiya peyki 2018-ci ildə
buraxılıb. Bu peykin istismar müddəti
isə 22 ildir: “Bizim, həm də 2014-cü
ildə buraxılmış Yerin distant zondlama peykimiz var. Onun istismar
müddəti 10 ildir. Bizin hesablamalarımıza görə bu peyki minimum 12
il, 2026-cı ildək istismar etmək olar.
Hazırda heç bir peykimizin texniki
problemləri yoxdur”.
Bir sözlə, Azərbaycan peyklərinin
hərbi məqsədlər üçün istifadəsi
ordumuzun sistemli şəkildə, gündəngünə keyfiyyətcə gücləndiyinin,
mülki və hərbi məqsədlər üçün ən
müasir texnologiyalardan istifadə
etdiyini göstərən daha bir göstəricidir.
Etiraf etmək lazımdır ki, son vaxtlara
qədər buna inanmaq çətin idi, lakin
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin çoxplanlı və məqsədyönlü
siyasəti sayəsində Azərbaycan
kosmik eraya inamla qədəm qoymuşdur və onu uğurla inkişaf etdirir.
Xüsusilə də Azərbaycan hərbçilərinin
peyklərdən istifadə etməsi ölkəmizin
hərtərəfli tərəqqisinin göstəricisidir,
Azərbaycan Ordusunun imkanlarının
böyük ölçüdə artmasını əyani şəkildə
nümayiş etdirir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Regionlarda yaşayış
məntəqələrinin elektrik
şəbəkəsi yenidən qurulur

“Azərişıq” ASC yeni ildən etibarən r egionlarda
yeni layihəyə start verib. Bu il ərzində müxtəlif regionları əhatə edən 1
 00-dən çox kənd və yaşayış
məntəqəsinin e
 lektrik enerji şəbəkəsi tamamilə
yenidən q
 urulacaq.
“Azərişıq” ASC-dən verilən məlumatda bildirilir ki,
layihə çərçivəsində Şəkinin Baş Zəyzid, Şirinbulaq, Aşağı
Göynük, Aşağı Daşağıl kəndlərinin elektrik şəbəkəsində
yenidənqurma işlərinə başlanılıb. Görüləcək işlər
çərçivəsində – 1826 abonentin yaşadığı bu 4 kəndin
ərazisində 41 ədəd Komplekt Transformator Mənqətəsi
quraşdırılacaq, 95 kilometrə yaxın 10 kV-luq, 103 kilometr 0,4 kV-luq elektrik xətləri və abonentlərin sayğacları
yenilənəcək.
Neftçala rayonunun 4 kəndinin də elektrik şəbəkəsi
yenidən qurulur. Şorkənd, Bala Surra, Qədimkənd və
Yeniqışlaq kəndlərində işlərə başlanılıb. Ümumilikdə, 714
abonentin yaşadığı bu 4 kənd ərazisində 15 ədəd Komplekt
Transformator Mənqətəsi quraşdırılacaq, 28 km 10 kV-luq
xətt, 46 km 0,4 kV-luq xətlər və abonentlərin sayğacları
yenilənəcək.
Xatırladaq ki, yeni layihə çərçivəsində digər regionlarda
da işlər davam edir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Fransadakı yəhudilər
antisemitizmdən şikayətlənirlər

Fransada yaşayan yəhudilərin əksəriyyəti
antisemitizmin fransız cəmiyyətində geniş
yayıldığını bildirir və bu səbəbdən mənşələrini
gizlətməli olduqlarını qeyd edirlər.
"Le Parisien" qəzetinin verdiyi məlumata görə, sözügedən
araşdırma Amerika Yəhudi Komitəsi və Fransa Siyasi İnnovasiya Fondunun sifarişi ilə Fransanın İctimai Rəyin Öyrənilməsi
İnstitutu (IFOP) tərəfindən aparılıb. Sorğuda iştirak edən
500-dən çox "yəhudi konfessiyası və ya mədəniyyətinə
mənsub fransızların" 85 faizi antisemitizmin geniş yayılmış
hal olduğunu, 73 faizi isə artmaqda davam etdiyini hesab
edib. Respondentlərin yarıdan çoxu istehza ilə qarşılaşdığını
təsdiqləyib, 30 faizi isə mütəmadi olaraq təhqir olunduğunu
bildirib (digər 23 faizi – ən azı bir dəfə).
Sorğuda iştirak edənlərin 24 faizi yəhudi icmasına mənsub
olduqları üçün həyatlarında ən azı bir dəfə sağlamlıqlarına və
ya əmlaklarına təhdidlərlə üzləşiblər. Respondentlərin 7 faizi
əmlaklarına mütəmadi olaraq zərər vurulduğunu, 8 faizi isə
dəfələrlə fiziki zorakılıqla üzləşdiklərini bildiriblər.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda investisiya
qoyuluşu üçün hər cür şərait var
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin
11 milyard 794,3 milyon manatını və ya
73,1 faizini daxili vəsaitlər təşkil edib, 11
milyard 15,7 milyon manatı və ya 68,3 faizi
bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə
yetirilməsinə sərf olunub.
Sadalan istiqamətlərdə xərclənən
vəsaitlərin ümumi dəyərində müəssisə
və təşkilatların vəsaitləri 54,7 faiz, büdcə
vəsaitləri 25,7 faiz, digər vəsaitlər 7,5
faiz, bank kreditləri 6,1 faiz, əhalinin şəxsi
vəsaitləri isə 6 faiz təşkil edib.
Ötən il ölkəmizdə özəl sektorda investisiya fəallığı kifayət qədər yüksək olub.
Qeyri-dövlət mülkiyyətində olan təşkilatlar
tərəfindən əsas kapitala investisiyalar
(Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
istisna olmaqla) real ifadədə 23,3 faiz artaraq 4,5 milyard manata çatıb.
Vətən müharibəsindən dərhal sonra
işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan
tikinti-quruculuq işlərinə də investisiya
qoyuluşu diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Son vaxtlar bununla bağlı yerli və xarici sahibkarlıq subyektlərinin müraciətlərində bu,
öz ifadəsini tapıb. Düşməndən təmizlənən
yaşayış sahələrində biznes qurmaq
istəyən sahibkarlardan indiyədək Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA)
945 müraciət daxil olub. Bunlardan 446
müraciət investisiya layihələri, 499-u isə
digər iş və xidmətlərin (əsasən podrat
əsaslı) həyata keçirilməsi ilə bağlı olub.
Müraciətlərin 27 faizi tikinti, 27 faizi ticarət
və xidmət, 21 faizi sənaye, 18 faizi kənd
təsərrüfatı və digər 7 faizi turizm, səhiyyə,
təhsil, mədəniyyət, nəqliyyat və logistika
sahələrini əhatə edib. Yeri gəlmişkən,
2022-ci ildə əsas kapitala yönəldiləcək

P

rezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin o
 lunması,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi,
ölkəmizin ixrac potensialının artırılması, xarici investisiyanın cəlb
edilməsi, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində bir sıra önəmli layihələr icra olunub. Pandemiyanın
dünyada yaratdığı böyük iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, hazırda Azərbaycanda bu proseslər uğurla davam edir.

investisiyaların ümumi həcminin real
ifadədə 3,4 faiz artaraq 18,5 milyard manat
olacağı proqnozlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda son illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin olunması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi,
ölkəmizin ixrac potensialının artırılması,
xarici investisiyanın cəlb edilməsi, biznes
və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra önəmli
layihələr icra olunub.
Hazırda respublikada bu proseslər
uğurla davam edir. Bütün bunlar isə
ölkəmizə xarici investisiya qoyuluşuna müsbət zəmin yaradır. Son illərdə
Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyaların 60 milyard ABŞ
dollarına çatması da elə bunun nəticəsidir.
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) rəhbəri
vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayevin
sözlərinə görə, 2021-ci ilin doqquz ayında
Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici
investisiyalar təqribən 580 milyon dollar
təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə

müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur.
Xatırladaq ki, Azərbaycana xarici investisiya qoyuluşunu sürətləndirmək üçün bir
sıra tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, son
illərdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə vergi və gömrük islahatları davam etdirilib, onlayn vahid ixrac
ərizəsi, “Yaşıl dəhliz”, elektron məhkəmə,
elektron satınalma, tikintidə “bir pəncərə”,
biznesə başlama, elektrik enerjisinə çıxış,
kreditlərə əlçatanlıq, müqavilələrin icrası
və əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm
tədbirlər həyata keçirilib.
Azərbaycana investisiya qoyuluşuna marağın getdikcə artması, həm də
ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit olması,
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından
seçilməsi ilə bağlıdır. Bununla bərabər,
respublika hökuməti tərəfindən həyata
keçirilən iqtisadi siyasət, aparılan islahatlar nəticəsində ölkədə güclü iqtisadi
potensial mövcuddur. Yaradılan əlverişli
biznes və investisiya mühiti, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi
tanınması, regionda əlverişli mövqeyə
malik mühüm tranzit mərkəzi olması, insan

kapitalının inkişafı da ölkəmizin investisiya
qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini artırır.
Eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini tam
şəkildə və vaxtında yerinə yetirir. Ölkəmizin
təşəbbüskarı olduğu transmilli layihələr bu
gün Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.
Göründüyü kimi, hökumət ölkədə investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinə,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına,
sənaye istehsalının artırılmasına, qeyrineft sektorunun inkişaf etdirilməsinə
ciddi önəm verir. Bu istiqamətdə qarşıya
qoyulan əsas hədəflər sərmayə qoyuluşlarının artırılması, sahibkarların ixrac
potensialının gücləndirilməsi, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi,
potensial tərəfdaşların tapılması və
birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata
keçirilməsidir.
Azərbaycanın dünya miqyasında sabit
iqtisadiyyata malik dövlət kimi tanınması,

beynəlxalq birliyin etibarlı tərəfdaşı olması
ölkəmizə investisiya axınını şərtləndirib.
Bu məsələdə hökumət tərəfindən “açıq
qapı” siyasətinin reallaşdırılması da
stimullaşdırıcı rol oynayıb. Bu, öz ifadəsini
investorların hüquq və mənafelərinin
qorunmasında, mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli və xarici sahibkarlara bərabər
şəraitin yaradılmasında daha qabarıq
büruzə verib. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiyaların qorunması
haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”
qanunların və bir sıra normativ sənədlərin
qəbulu məhz bu məqsədi daşıyıb. Bundan
savayı, Azərbaycan hökuməti ilə xarici
dövlətlər arasında investisiyaların təşviqi
və qarşılıqlı qorunması ilə bağlı çoxsayda
saziş imzalanıb. Avropa İttifaqının 20-dən
çox üzv ölkəsi ilə respublikamız arasında
ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb.

“Xalq qəzeti”
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“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda reallaşdırılmasını potensial imkanlarla
bərabər, digər amillər də şərtləndirir. Belə ki, bu gün dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları alternativ enerjidən
istifadənin stimullaşdırılmasına və ekoloji tarazlığın təmin
edilməsinə yönəldildiyindən, adları çəkilən bölgələrin
bərpa-yenidənqurma məsələlərində də bu istiqamət əsas
götürülür. Başqa sözlə, “yaşıl enerji” zonası kimi bərpa
olunması nəzərdə tutulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun
dünyanın ən müasir yaşayış məskənlərindən biri olaraq
yenidən qurulmasına xüsusi əhəmiyyət verilir.

rik Stansiyasında isə yenidənqurma
işləri tamamlanıb. Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda keçən il 110/35/10 kV-luq
9 rəqəmsal yarımstansiya tikilib. Mayın
12-də “Şuşa”, iyunun 14-də “Füzuli”
və “Şükürbəyli”, avqustun 16-da
“Kəlbəcər”, oktyabrın 4-də “Cəbrayıl”,
oktyabrın 20-də “Zəngilan”, oktyabrın
25-də isə “Qubadlı” yarımstansiyalarının açılışı olub.
Ötən il ərzində Ağdam rayonunda inşa edilən 110/35/10 kV-luq
“Ağdam-1”, “Ağdam-2” yarımstansiyalarının, o cümlədən “Qarabağ” Regional
Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin tikintisi
yekunlaşıb.

tipli su elektrik stansiyaları vasitəsilə
həyata keçiriləcək. Arximed qurğusu vasitəsilə alınan enerji hesabına
kənd öz enerji tələbatını ödəyəcək.
“Ağıllı kənd”də evlərin dam hissəsində
yerləşdirilən vaakum Günəş kollektorları vasitəsilə enerji toplanaraq evlərin və
suyun qızdırlmasında istifadə ediləcək.
Evlərdə quraşdırılacaq anod-katod
sistemləri otaqları daha az enerji
sərfiyyatı ilə qızdırmağa imkan verəcək.
“Ağıllı kənd”də həmçinin “Ağıllı kənd
təsərrüfatı” sistemi üzrə camışçılıq
ferması, “Ağıllı ictimai ferma” istifadəyə
veriləcək, emal müəssisələri yaradılacaq, dəyər zənciri formalaşdırılacaq”.

“Yaşıl enerji” zonasında “ağıllı kənd”lər

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də də qlobal iqlim
dəyişikliklərinin miqyasının azaldılması,
təmiz ətraf mühitin təmin olunması və
Azərbaycanın “yaşıl enerji” ölkəsinə
çevrilməsi kimi məsələlər yaxın onilliyin
əsas strateji istiqaməti kimi göstərilib.
Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı
çıxışlarında da düşməndən təmizlənən
ərazilərimizdə “yaşıl enerji” zonası
yaradılmasının zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri bunun üçün böyük

imkanların, habelə kifayət qədər geniş
həcmdə su resurslarının mövcudluğunu vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti,
həmçinin xarici tərəfdaşları, investorları
bu layihələrin gerçəkləşdirilməsinə cəlb
etməyin, yerli şirkətlərə şərait yaratmağın önəmi barədə fikirlərini bildirib.
Ölkə rəhbərinin “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “Yaşıl enerji” zonasının
yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 3 may 2021-ci il tarixli sərəncamı
da bu sahəyə dövlətimizin başçısının mühüm önəm verməsinin bariz
ifadəsidir. “Azərişıq” ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov mətbuata sərəncamın
icrası ilə bağlı açıqlamasında rəhbərlik
etdiyi qurumun ötən müddətdə bu
istiqamətdə genişmiqyaslı layihələr
həyata keçirdiyini, artıq paylayıcı şəbəkələrin “Yaşıl enerji” zonası
tələbləri üzərində qurulduğunu bildirib.
Səhmdar Cəmiyyətin sədri daha sonra
deyib: “ Belə yarımstansiyalar elektrik
şəbəkəsinin vəziyyəti haqqında bütün
məlumatları toplayır, emal edir, avadanlığın rəqəmsal formatda idarə olunmasını reallaşdırır. Bununla yanaşı, nəzarət,
mühafizə və idarəetmə sistemlərinin
innovativ həll layihəsi olan bu tipli yarımstansiyalarda optik rəqəmsal ölçmə
transformatorlarının, həmçinin yeni nəsil
rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin
işlənib hazırlanması gerçəkləşdirilir,
bütün ölçülər yüksək dəqiqliklə aparılır”.
Vüqar Əhmədovun sözlərinə
görə, avtomatlaşdırma insan amilinin
şəbəkənin işinə təsirini azaltmağa,
etibarlılığını artırmağa və elektrik
enerjisinin ötürülməsi zamanı itkiləri
minimuma endirməyə imkan verir.
Həmçinin enerjinin əldə olunması dəyəri
və istismar xərcləri azalır. Rəqəmsal
yarımstansiyalarda iş alınan və ötürülən

elektrik enerjisinin miqdarına görə
multifunksional rejimdə qurulur, cihaz
və avadanlıqlar bir-birilə koordinasiya
vəziyyətində işləyir, əməliyyatlar paylayıcı şəbəkənin tələblərinə avtomatik
uyğunlaşdırılır, informasiya və texniki
təhlükəsizlik sistemlərinin qərarvermə
qabiliyyəti təmin edilir. Ən əsası isə
“Yaşıl enerji” mənbələri şəbəkəyə
inteqrasiya olunur. Bərpa olunan enerji
mənbələrinin şəbəkələrə inteqrasiyası
rəqəmsal yarımstansiyada avtomatik idarə edildiyindən elektrik enerjisi
təchizatında fasilələrin yaranması tam
aradan qaldırılır. İstehlakçı yarana
biləcək texniki fasilə barədə məlumatı
onlayn qaydada əvvəlcədən alır.
Dövlətimizin başçısının işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə “Yaşıl enerji”
zonasının yaradılması ilə bağlı müvafiq sərəncamından ötən müddətdə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikilən 9
yarımstansiyanın hamısı Azərbaycanın
ümumi enerji sisteminə qoşulmaqla
yanaşı, həm də tam rəqəmsallaşdırılıb.
Başqa sözlə, düşməndən təmizlənən
torpaqlarda dördüncü sənaye inqilabına uyğun intellektual enerji sistem
konsepsiyası həyata keçirilərək müasir,
dayanıqlı, rəqəmsallaşdırılmış yarımstansiyalar modeli formalaşdırılıb.
Hazırda istismara verilən rəqəmsal
yarımstansiyalarda aktivlərin,
proseslərin, resursların idarə
edilməsi, açılıb qoşulma əməliyyatları,
tədarük və paylanma zəncirlərinin
təkmilləşdirilməsi, qüsurların vaxtında
aradan qaldırılması, problemlərin tez bir
vaxtda həlli proqram təminatı vasitəsilə
avtomatik həyata keçirilir.
Ötən il ərzində Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda “Güləbird”, “Suqovuşan-1”
və “Suqovuşan-2” kiçik su elektrik
stansiyaları yenidən qurularaq istismara
verilib. “Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elekt-

“Şükürbəyli” yarımstansiyasına
Beyləqandan 51 kilometr məsafədə
110 kV-luq yeni xətt çəkilib. Ən əsası
Şükürbəylidən Şuşaya 75 kilometr,
eyni zamanda, “Cəbrayıl” və “Qubadlı” yarımstansiyalarına giriş-çıxış
olmaqla “Zəngilan” yarımstansiyasına
qədər 110 kilometr məsafədə ikidövrəli
olmaqla 110 kV-luq ötürmə xətti çəkilib
və “Qubadlı” yarımstansiyasından
“Güləbird” SES-ə 19 kilometr məsafədə
110 kV-luq xətt inşa edilib. Bundan
əlavə “Daşkəsən” yarımstansiyasından
Murov dağını keçməklə yeni tikilən
“Kəlbəcər” yarımstansiyasına 70 kilometr məsafədə ikidövrəli olmaqla 110
kV-luq ötürmə xətti gətirilib. Həmçinin
“Xındırıstan” yarımstansiyasından minalanmış əraziləri keçməklə yeni tikilən
“Ağdam-1” və “Ağdam-2” yarımstansiyalarına 35 kilometr məsafədə ikidövrəli
olmaqla 110 kV-luq ötürmə xətti çəkilib.
Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda “Yaşıl enerji” zonasının
sürətlə reallaşması ilə paralel olaraq,
“Ağıllı kənd”lərin salınması da diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Belə ki, ötən il
azad olunan ərazilərə “Böyük qayıdış”ın
reallaşması istiqamətində atılan ən
mühüm addımlardan biri Zəngilan
ərazisində “Ağıllı kənd”in inşası olub.
Artıq rayonun Ağalı kəndində ilk “Ağıllı
kənd”in inşası başa çatıb.
Bu gün “Ağıllı kənd”ə köçürüləcək
sakinlərin yaş qrupları, peşə ixtisasları
və digər kateqoriyalar üzrə təsnifatı
aparılır, qadın icmalarının doğma
yurdlarına qayıdışdan sonra təsərrüfat
fəaliyyətlərində iştirak imkanları
müəyyənləşir.
Kənd təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov Yeni Azərbaycan Partiyasının
təşkilatçılığı ilə “Qarabağ: Cənubi Qafqazdan dünyaya açılan yeni mənzərə”
adlı elmi-praktik konfransda deyib:
“Azad olunmuş ərazilərdə quruculuq
işləri “Ağıllı kənd” və “Ağıllı şəhər”
konsepsiyasına əsasən aparılır. Artıq
Zəngilan rayonunda ilk “Ağıllı kənd”in
inşası başa çatmaq üzrədir. Bu kənd
azad olunmuş ərazilərə Qayıdışın ilk
məntəqəsi olacaq. Kəndin inşasında
çoxsaylı innovativ yanaşmalar tətbiq
olunub. Kənddə enerjiyə tələbat “Yaşıl
enerji” sistemi ilə təmin ediləcək.
Dayanıqlı enerji təminatı Həkəri çayı
üzərində inşa olunan Arximed qurğusu

Vətənimdə inkişaf və tərəqqini müşahidə
etdikcə sevincimdən qəlbim dağa dönür
Bu böyük xoşbəxtlik bizə 44 günlük
şanlı Vətən müharibəsində möhtərəm
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin yüksək qətiyyəti, rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun igid əsgər
və zabitlərinin qeyri-adi şücaətləri
sayəsində nəsib olubdur. Qərinələr,
əsrlər keçəcək, lakin qədirbilən
Azərbaycan xalqı bu şanlı Zəfəri heç
vaxt unutmayacaq.
Sevindirici haldır ki, cənab İlham
Əliyev həmin ərazilərə tez-tez səfərlər
edir və orada həyata keçirilən mühüm
layihələrin icrasına şəxsən nəzarət edir.
Görünən budur ki, bu gün xalq və iqtidar əl-ələ verərək, ermənilərin vandalcasına dağıtdığı şəhər və kəndlərimizi
yenidən qurmaqla məşğuldur. Bu,
olduqca şərəfli missiyadır.
Mən indi ömrümün ahıl çağındayam. Yaşım səksəni ötüb. Bütün şüurlu
həyatımı ölkəmizdə aqrar sektorun
inkişafına həsr etmişəm. Doğma
məmləkətimin xalqımızın sevimli lideri
cənab İlham Əliyevin müdrik liderliyi
ilə günbəgün inkişaf və tərəqqi etdiyini
müşahidə edəndə, qəlbim sevincimdən
dağa dönür. İnsanı sevinc yaşadır.
Xalqımın və dövlətimin uğurları mənə

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə aparılan tikinti-quruculuq
işlərinin miqyası və sürəti hər bir vətənpərvər insan
kimi, məni də çox sevindirir. Bir vaxt düşmən caynağında qalan əzəli torpaqlarımızda bu gün yenidən
həyat qaynayır və orada xoşbəxt günlər başlayır.
Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərmi?
güc və həyat eşqi verir. Mən xalqım və
dövlətimlə qürur duyuram.
Dünya görür ki, biz sivil, mədəni və
güclü xalqıq. Biz keçmişimizə hörmət
etməyi bacaran xalqıq. Azərbaycan öz
tarixi keçmişinə hörmət və ehtiramla yanaşmağı bacarır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 18-də xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin Bakıda ucaldılan abidəsinin
açılışında dərin məzmunlu, parlaq çıxış
edib. Mən həmin çıxışı böyük maraqla
izləmişəm.
Cənab Prezident tədbirdəki çıxışında deyib: “Bu gün isə müstəqil
Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri,
onun qoyduğu xeyriyyəçilik ənənələri
davam edir, geniş vüsət almışdır.
Bildirməliyəm ki, bu sahədə ən böyük

xeyriyyəçi nəinki Azərbaycanda, Cənubi
Qafqazda Heydər Əliyev Fondudur.
Heydər Əliyev Fondu 20 ilə yaxındır ki,
yaradılmışdır və bütün bu illər ərzində
Fondun əsas məqsədi, vəzifəsi insanlara kömək göstərmək, Azərbaycan
mədəniyyətini dünyada təbliğ etmək,
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət,
elm sahələrinə töhfə verməkdir.
Azərbaycanın multikultural dövlət kimi,
müasir dövlət kimi dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun
müstəsna xidmətləri vardır”.
Bəli, bu, bir həqiqətdir ki, məhz fondun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
daha çox tanınır və məhz bu amil bizə
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə
kömək göstərdi. Bu gün Heydər Əliyev
Fondu qarşısında yeni vəzifələr dayanır.

Füzuli rayonunun Dövlətyarlı
kəndində isə ikinci “Ağıllı kənd”in salınması üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb.
Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, burada üç, dörd
və beş otaqlı olmaqla, ümumilikdə ilkin
mərhələdə 450 evin inşası nəzərdə
tutulub. Kənddə məktəb və uşaq bağçasının tikilməsi, yaşayış məntəqəsinin
mərkəzində meydan salınması, bazar
inşa edilməsi də planlaşdırılıb.
Deputatı daha sonra əlavə edib ki,
kəndin yerləşmə coğrafiyası və təbii
üstünlükləri nəzərə alınmaqla burada
bir neçə sektor üzrə müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulub. Məsələn, kartofçuluq üzrə müəssisələrin yaradılması
planlaşdırılıb. Bu müəssisələrdə 40
daimi, 300-dək mövsümi iş yerinin yaradılması, eyni zamanda, Köndələnçay
su anbarı əsasında “Ağıllı akvakultura”
sistemlərinin tətbiqi hesabına balıqçılıq
təsərrüfatının və quşçuluq təsərrüfatının
qurulması da nəzərdə tutulub.
Dövlətyarlı kəndinin iqlim və relyef
üstünlükləri nəzərə alınaraq, bu yaşayış
sahəsində turizm infrastrukturunun formalaşdırılması və otellərin yaradılması
da qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub.
Bütün bunlarla yanaşı, kəndin ətrafında
“Ağıllı kənd təsərrüfatı” sahəsinin yaradılacağı da planlaşdırılıb.
Deputat açıqlamasının sonunda
Dövlətyarlı kəndinin enerji təminatının
“yaşıl” və alternativ mənbələr hesabına
ödəniləcəyini də diqqətə çatdırıb: “Ağıllı
kənd”də xarici investisiya əsasında alternativ enerji həlləri məqsədilə “günəş
paneli tarlası” salınacaq. İnvestisiya
layihəsinin gücü 50 meqavat olacaq.
Burada 20 daimi iş yeri yaradılacaq”.
Yeri gəlmişkən, yaşayış sahəsinin
salınması üçün artıq hazırlıq işlərinə
başlanılıb. “Ağıllı kənd”in layihəsi də
təsdiq olunub.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, işğaldan azad olunan ərazilərin
dirçəldilməsi və yüksək texnologiyalar
əsasında, o cümlədən “ağıllı” texnologiyalar bazasında müasir kəndlərin
salınması, şəhərlərin yenidən qurulması Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru
təkcə ölkəmizdə yox, dünyada dinamik və sürətlə inkişaf edən bir diyara
çevirəcək.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
Ənənəvi fəaliyyətlə yanaşı, bu gün
fond azad edilmiş torpaqlarda geniş
fəaliyyətə başlamışdır. Şuşa barədə xüsusi danışmaq istəyirəm. Bu gün Şuşa
azaddır, xoşbəxtdir. Şuşa ilə bərabər
xalqımız da özünü haqlı olaraq xoşbəxt
sanır. Azərbaycan əsgəri Şuşanın azad
edilməsi zamanı tarix yazıb. Bütün
dünya bunun fərqindədir. Biz bir dövlət
və xalq olaraq öz qədim tariximizin ən
şərəfli günlərini yaşayırıq.
Şuşanı sevməyən, ona qəlbən
bağlanmayan insan tapılmaz. Amma,
mənə elə gəlir ki, möhtərəm Prezidentimiz Şuşanın hər birmizdən daha
çox sevir. Cənab İlham Əliyev bir
dəfə bu barədə danışarkən demişdir:
“Şuşa Azərbaycan xalqının qəlbində
xüsusi yerə malikdir. Şuşa Qarabağın
tacıdır, Şuşa təkrarolunmaz şəhərdir.
Şuşanın yerləşməsi, təbiəti, havası,
iqlimi, tarixi abidələri, dini abidələrimiz,
şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli
sərvətimizdir. Şuşanı biz qorumalıyıq,
qoruyacağıq. Biz Şuşaya qayıtmışıq və
bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada
əbədi yaşayacaqdır”.
Fikrimcə, 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan
edilməsi xalqımız üçün çox əlamətdar
hadisədir. İnanıram ki, Xan qızı
Natəvanın, dahi Üzeyir bəyin, böyük
müğənni Bülübülün vətəni olan Şuşanın
gələcəyi daha da parlaq olacaq.

Babakişi QULİYEV,
aqrar elmləri üzrə fəlsəfə
doktoru, Əməkdar kənd
təsərrüfatı işçisi

Azad olunmuş ərazilərdə
elə şərait yaradılır ki, insanlar
bundan sonra rahat yaşasınlar
Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpaquruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev hər dəfə
rayonlara səfər edərkən görülən işlərlə tanış olur, yeni obyektlərin
təməlini qoyur. Dövlət başçısı yanvarın 12-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində də görülən işlərdən geniş söhbət açdı.
Dövlət başçısı əvvəlcə bəyan etdi ki, son
illərdə ölkəmizin valyuta ehtiyatları 2,5 milyard dollar artıb. Özü də bu, keçən il böyük
xərclər olmasına baxmayaraq, artıb. Xüsusilə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində,
eləcə də ölkəmizin digər yerlərində investisiya
proqramları icra edilib. Bu ilki dövlət büdcəmiz
isə tarixdə ən böyük büdcə olacaq. Büdcə
xərcləri təxminən 30 milyard manata çatacaq.
Müharibədən təzə çıxmış ölkənin əldə etdiyi bu
nailiyyətlər iqtisadi sahədə çox gözəl mənzərə
olduğunu göstərir: “Bu il azad olunmuş torpaqlarda, həm investisiya layihələri icra ediləcək,
həm də ölkəmizin bütün yerlərində islahatlar
davam etdiriləcək. Bu islahatların nəticələrini biz
görürük. Təkcə vergi orqanları keçən il proqnozdan əlavə təqribən 1,4 milyard manat vəsait
yığa bilmişlər”.
Azərbaycan lideri bildirdi ki, işğaldan azad
olunmuş zonaların tezliklə yenidən qurularaq
sakinlərin öz evlərinə qaytarılması prioritet
vəzifə olaraq qalır. Bu məqsədlə həmin regionlarda irimiqyaslı işlər görülür. Yeni infrastruktur yaradılır, elektrik stansiyaları tikilir, dəmir
və şose yolları çəkilir. Şəhərlərarası yolların
çəkilişi geniş vüsət alıb. Göygöldən Kəlbəcərə
uzunluğu 11 kilometrdən çox olan tunel çəkilir.
Kəlbəcərlə Laçın arasında 4 kilometr uzunluğu olan ikinci tunel inşa edilir. Bu, Kəlbəcərə
Göygöl-Gəncə istiqamətindən getməyə və həm
strateji, həm də vətəndaşların oraya qayıtması nöqteyi-nəzərindən bütün məsələləri həll
etməyə imkan verəcək. Həmçinin Bərdə-Ağdam
avtomobil yolu inşa edilir.
Prezident İlham Əliyev dedi: “Biz Naftalanı Talış və Suqovuşanla birləşdiririk. Bu da
həm strateji nöqteyi-nəzərdən, həm də turizm
nöqteyi-nəzərindən çox önəmli olacaq. Çünki
Naftalan indi beynəlxalq turizm mərkəzinə
çevrilib və oradan Suqovuşan gölünə məsafə
çox qısadır. O ərazini də, Ağdərə ərazisini də
biz həm turizm mərkəzinə çevirmək fikrindəyik,
eyni zamanda, insanların ora qayıtmasını təmin
etməliyik. Digər yollar, məsələn, Füzuli–Şuşa
yolu, Zəfər yolu bir ilə çəkilibdir. İkinci yol
- magistral yol çəkilir, Füzuli–Hadrut, Füzuli–
Cəbrayıl, Horadiz–Ağbənd, Zəngilan–QubadlıLaçın yolu, Laçın istiqamətində əlavə yolların
çəkilməsi... Dəmir yolları. Artıq Bərdə–Ağdam

dəmir yolunun inşasına başlamışıq. Horadiz–
Ağbənd–Zəngəzur dəhlizinin bir parçası olan
dəmir yolunun inşasına başlamışıq”.
Dövlət başçısı tarixi abidələrin bərpası
barədə danışdı. Qeyd etdi ki, Şuşa şəhərində
böyük işlər görülüb. Eyni zamanda, Ağdam,
Zəngilan, Hadrut, Daşaltı məscidlərinin təməli
qoyulub və təmir işlərinə start verilib. İndi
məktəblərin, xəstəxanaların təməli qoyulur.
Ağdam, Füzuli şəhərlərinin baş planı hazırdır.
Digər şəhərlərin baş planlarının hazırlanması
ilə bağlı müvafiq şirkətlərlə sazişlər imzalanıb: “Biz istəyirik ki, hər şey əsaslı olsun.
Həm tez edək, eyni zamanda, tələskənliyə
yol verməyək. Çünki hər şey əsaslı olmalıdır
və ora qayıdacaq insanlar ən yaxşı şəraitlə
təmin edilməlidir. Çünki bu insanlar 30 il ağır
vəziyyətdə yaşayırdılar. Düzdür, onların bir çoxu
dövlət tərəfindən ayrılmış gözəl mənzillərdə
yaşayırdı, ancaq onlar həmişə Vətən həsrəti ilə,
öz torpaqlarının həsrəti ilə yaşamışlar. Biz elə
şərait yaratmalıyıq ki, onlar bundan sonra rahat
yaşasınlar... Xüsusi göstəriş verilib, maksimum
şəffaflıq təmin edilməlidir. Əgər hər hansı bir
xoşagəlməz halla üzləşsək, cəzamız çox sərt
olacaq, bunu hər kəs bilməlidir və bilir”.
Bəli, bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
bərpa-quruculuq işləri məhz bu istiqamətdə
gedir. Çünki 30 ilə qədər məcburi köçkün həyatı
yaşamağa məhkum edilmiş insanlarımız öz
yurdlarına ləyaqətli şəkildə qaytarılmalı və rahat
yaşamalıdırlar.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

ÜST-ün baş direktoru
vəzifəsinə yeganə namizəd
“Anadolu” agentliyinin yaydığı məlumata görə, Tedros Afhanom
Qebreyesus növbəti beş il üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
baş direktoru vəzifəsinə yeganə namizəddir. Bu qərar Təşkilatın İcraiyyə
Şurasının Cenevrədə keçirilən iclasında verilib.

Agentlik yazır ki, bu ilin may ayında
təşkil olunacaq 74-cü Ümumdünya Səhiyyə

Assambleyasına seçkilərdə Qebreyesusun
ÜST-ün baş direktoru vəzifəsinə seçilməsi ilə
bağlı gizli səsvermə keçiriləcək.
Qeyd olunur ki, ÜST-ün baş direktoru
vəzifəsinə namizədliyin irəli sürülməsi prosesi
ötən ilin aprelində başlayıb, sentyabrın 23-də
başa çatıb. Tedros Adhanom Qebreyesus
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının
2017-ci ilin mayında baş tutan 70-ci iclası
çərçivəsində keçirilən seçkilərdə Böyük Britaniyadan olan namizəd Devid Nabarroya qalib
gələrək ÜST-nin baş direktoru seçilib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyi qeyri-qanuni tikintinin qarşısını alıb
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin
təmin olunması istiqamətində üzərinə
düşən vəzifələrin icrasını davam
etdirir.
Belə ki, Agentliyin mütəxəssisləri
tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonunda
Qarabağ, Ə.Vahid, Ə.Əlizadə və T.Şıxəliyev
küçələrinin kəsişməsində müvafiq sənədlər
olmadan qeyri-qanuni tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib.
Göstərilən məsələ ilə əlaqədar FHN
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər

nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb
və obyekt nəzarətə götürülüb.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 3192 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada
3192 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1259 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 18 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 640 min 148
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib, onlardan 619 min 50 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 650 nəfər vəfat

edib. Aktiv xəstə sayı 12 min 448 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12 min 544,
bu günə qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon 94 min
493 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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Con Kirbi: Pentaqon Ukraynaya hərbi
Mərkəzi Asiya ölkələri və Çin
arasında əməkdaşlıq genişləndirilir yardım göndərməkdə davam edəcək
ABŞ

Ən sürətli superkompüter hazırlanır
ABŞ-ın “Meta Platforms Inc.” şirkətinin
mütəxəssisləri yeni
superkompüter hazırlayırlar. Onlar iddia
edirlər ki, hazırladıqları superkompüter
dünyada ən sürətli

hesablama maşını olacaq.
Qeyd edilir ki, ikiillik əməyin nəticəsi olan “AI Research
SuperCluster” (RSC) adlı superkompüterin hazırlanması
üzrə layihəyə “Nvidia Inc.” və “Pure Storage Inc.” tərəfdaş
kompaniyalarının analitikləri də daxil olmaqla, yüzlərlə
mütəxəssis cəlb edilib. Cari ilin yay aylarında tam hazır
vəziyyətə gətiriləcək superkompüterin 16 minə yaxın qrafik
prosessoru olacaq və o, dünyanın ən sürətli kompüterinə
çevriləcək.
Xəbəri “The Wall Street Journal” verib.

Misir
Silah-sursat sövdələşməsi
Misir hökuməti
ABŞ-dan 2,5 milyard dollar həcmində
silah-sursat alır.
Bildirilir ki, ABŞ Dövlət
Departamenti rəsmi
Qahirəyə silah-sursat
satılmasını təsdiqləyib.
Sövdələşməyə əsasən,
Misirə 2,2 milyard dollara 12 ədəd “Super Hercules”
təyyarəsi və onun üçün müvafiq avadanlıqlar satılacaq.
Bundan başqa, Misirə 355 milyon dollarlıq üç ədəd SPS48 hava hücumundan müdafiə radarının satışına icazə
verilib.
Məlumatı “Defence.news” yayıb.

Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirziyoyev
“Çin–Mərkəzi Asiya” yeni iqtisadi dialoq strategiyasını işləyib hazırlamaq təşəbbüsü ilə çıxış
edib. Məqsəd maneəsiz ticarəti təmin etmək və
ümumi sənaye korporasiyası məkanı yaratmaqdır. Məlumatı “Anadolu” verib.
Bununla bağlı keçirilmiş onlayn sammitdə
çıxış edən Özbəkistan lideri
Mərkəzi Asiya ölkələri və
Çin arasında əməkdaşlığın
prioritetlərinə toxunaraq bildirib ki, “Çin–Mərkəzi Asiya”
marşrutu üzrə fasiləsiz yükdaşımaları və transregional
loqistik şəbəkənin inkişafını
təmin etmək üçün sistemli

qərarlar hazırlamaq lazımdır.
O, artıq bu il “Çin–Qırğızıstan–Özbəkistan” dəmir yolu
layihəsinin reallaşdırılmasına
başlamağı təklif edib.
Mirziyoyev əməkdaşlığın
vacib sferaları sırasında
səhiyyə və infeksion
xəstəliklərə qarşı mübarizəni
də qeyd edib. O, Özbəkistanın Çinlə peyvənd isteh-

İspaniya
Marsial “Sevilya”ya keçir
“Sevilya” klubu “Mançester Yunayted”in hücumçusu
Antoni Marsialı icarəyə
götürəcək. Bildirilir ki,
fransalı futbolçu mövsümün
ikinci yarısını İspaniya klubunda keçirəcək. “Sevilya”
futbolçunun məvacibini tam
ödəyəcək. Yaxın günlərdə o,

İspaniyaya gələcək.
Qeyd edək ki, 26 yaşlı hücumçu cari mövsüm bütün
turnirlərdə 11 oyuna çıxıb və 1 qol vurub.
Məlumatı “Marca” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

söyləmək çətindir. Çox şey Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin hərəkətlərindən asılı
olacaq”.
Ağ evin mətbuat katibi Cen Psaki isə
jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, “ABŞ Prezidenti Co Baydenin ABŞ
qoşunlarını Ukraynaya göndərməkdə nə
marağı var, nə də arzusu”. O, həmçinin
qeyd edib ki, 8 min 500 ABŞ hərbçisinin
Avropaya göndərilməsi üçün yüksək döyüş
hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi qərarı yalnız
NATO-nun “şərq cinahını” dəstəkləmək
məqsədi daşıyır.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Dünya bazarında neft qiymətləri necə dəyişir?
Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 1,33 faiz artaraq bir bareli 88,53
dollar olub.

BMT sülhməramlıları
Livanda hücuma məruz qalıb
“Belta” agentliyinin yaydığı məlumata görə, rəsmi
Varşava Belarusla sərhəd boyu beton divarların inşaatına başlayıb.
Mənbə qeyd edir ki, bu barədə Polşa Sərhəd Qoşunları
komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilir ki, bugünlərdə sosial
şəbəkələrdə paylaşılan videoda inşaat işlərinə başlanıldığı
əks olunub. Video görüntülərdə sərhəddə işləyən texnika
görünür. Qeyd edilir ki, bu, indiyə qədər sərhəd qoşunları
tərəfindən görülən ən böyük inşaat layihəsi olacaq.
Belarusla sərhədə beton plitələrin tikilməsi 4 fərqli
bölgədə eyni vaxtda başlayıb. Ehtimal olunur ki, 186 kilometrlik sərhəddə bu iş həyata keçiriləcək. Onun maliyyə
tutumu 350 milyon avro təşkil edir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Afrika
Afrikanın cənubşərqində “Anna” tropik
qasırğası 50-dək insanın
həyatına son qoyub.
İnsan tələfatı Madaqaskar, Mozambik və
Malavidə qeydə alınıb.
Yanvarın 22-də Madaqaskarda daşqınlar
və torpaq sürüşmələri
nəticəsində 39 nəfər ölüb, 65 min nəfər evsiz-eşiksiz
qalıb. Ayın 24-də qasırğa Mozambikin mərkəzi bölgələrinə
çatıb. İlkin məlumata görə, orada 3 nəfər ölüb, 49 nəfər
yaralanıb. Malavidə isə daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb,
ölkənin böyük hissəsi işıqsız qalıb. Qasırğanın bu gün
Zimbabveyə çatacağı açıqlanıb.
Məlumatı “France-Presse” yayıb.

Rusiya, öz növbəsində, bu
ittihamları təkzib edir, əksinə,
Ukraynanı və onu dəstəkləyən
dövlətləri regionda vəziyyəti
gərginləşdirməkdə günahlandırır. Pentaqon isə hər vəchlə Ukraynanın
müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyə çalışır.
Pentaqonun sözçüsü Con Kirbi dünən CNN
telekanalına müsahibəsində bildirib: “Biz
Ukraynaya hərbi yardım göndərməkdə davam edirik ki, onlar özlərini qoruya bilsinlər.
Biz artıq son bir neçə gündə üç yardım
göndərmişik, daha çoxu gözlənilir”.
Onun sözlərinə görə, 8,5 min əsgərin
Avropaya göndərilməsinin vaxtı hələ
müəyyən edilməyib: “Bu sualın cavabını bilmirik. Sadəcə olaraq, onları yüksək hazırlıq
vəziyyətinə gətirdik ki, tezliklə müvafiq
ərazilərə göndərilsinlər. Amma göndərmək
əmri yoxdur, fəaliyyətə keçid olmadı. Buna
görə də bunun nə vaxt baş verəcəyini

Neftdən nə xəbər?!

Miqrantlar xilas edilib

Təbii fəlakət

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

ABŞ hökuməti Rusiyanın
Ukraynaya qarşı hərbi
əməliyyatlara başlayacağını
iddia edir. Ağ evdə bildirirlər
ki, Rusiya müharibəyə
başlasa, bunun Rusiya
üçün ağır fəsadları olacaq.

Polşa Belarusla sərhədə
beton sədd çəkir

İtaliya
İtaliya Sahil
Mühafizə Xidmətinin
əməkdaşları dənizdə
batmaq üzrə olan 280
miqrantı xilas ediblər.
Bildirilir ki, miqrantlar köhnə balıqçı
gəmisində köməksiz
vəziyyətdə aşkarlanıblar. Onların əksəriyyəti Banqladeş və
Misir vətəndaşları olub. Bundan başqa, Lampeduza adasından 50 kilometr uzaqlıqda kiçik qayıqda üç miqrantın
öldüyünü görüblər. Qayıqdan çıxarılan digər 4 miqrantın
isə sahilə çatana qədər hipotermiya səbəbindən öldüyü
bildirilib. Qeyd olunur ki, ilin əvvəlindən İtaliyaya dəniz yolu
ilə 1751 immiqrant daxil olub.
Xəbəri “Euronews” verib.

salı və sınağı sahəsində
əməkdaşlığa hazır olduğunu
da bildirib.
Qeyd edək ki, yanvarın
25-də ÇXR Sədri Si Sinpinin
təşəbbüsü ilə Mərkəzi Asiya
və Çin liderlərinin diplomatik
münasibətlərin 30 illiyinə
həsr olunmuş videokonfrans
formatında görüşü keçirilib. Dövlət başçıları 30 illik
əməkdaşlığın yekunları ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparıb,
aktual məsələləri və çoxplanlı
qarşılıqlı münasibərlərin prioritet istiqamətlərini müzakirə
ediblər.
Tədbirdə ÇXR sədri
Si Sinpin, Özbəkistan
Prezidenti Şövkət Mirziyoyev,
Qazaxıstan Prezidenti
Qasım-Comərd Tokayev,
Qırğızıstan Prezidenti Sadır
Japarov, Tacikistan Prezidenti İmaməli Rəhmon və
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
iştirak ediblər. Yekunda birgə
bəyannamə qəbul olunub.

Livanın Ramiyə yaşayış məntəqəsinin bir qrup
sakini İsraillə həmsərhəd ərazidə BMT-nin Livandakı
Müvəqqəti Qüvvələrinin (UNIFIL) sülhməramlılarına
çəkiliş apardıqları zaman hücum ediblər. Bu barədə
UNIFIL-in informasiya xidmətinin rəhbəri Andrea Tenenti açıqlama verib.
“Cinayətkarlar BMT avtomobillərinin yolunu kəsib və
hərbçilərdən birini yaralayıblar. Onlar iki avtomobilə ziyan vurub
və bir neçə əşyanı oğurlayıblar”, – deyə Andrea Tenenti bildirib.
BMT sözçüsü xatırladıb ki, BMT qüvvələrinə hücum Livan
və beynəlxalq qanunlara görə cinayət sayılır: “Cavabdehlik daşıdıqları ərazidə olan sülhməramlılar həmin vaxt BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq
öz missiyalarını yerinə yetirirdilər”.

“Azəryüngülyeyintisənaye”ATSC
səhmdarlarının nəzərinə!

Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə, son sutka
ərzində ölkədə 74 min 692 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.

ÂÂ Yanvarın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Axşam
bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək,arabir
güclənəcək. Gecə 1-3°, gündüz 4-6°, Bakıda gecə 1-3°, gündüz 4-6° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək, nisbi
rütubət 75-85 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10° şaxta,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
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Rusiyada antirekord yeniləndi
Bu, pandemiya başlanandan ən
yüksək göstəricidir. Son 24 saat ərzində
28 min 197 nəfər sağalıb. 657 nəfər vəfat
edib.
Ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
(19 min 956 nəfər), Sankt-Peterburq

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,37 faiz azalaraq bir bareli 83,91,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 2,31
faiz artaraq bir bareli 91,16 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, bütün ölkələrin “qara qızıl”a
olan tələbatı çoxdur. Buna görə də dünya bazarında
“qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək. Bundan
əlavə, OPEC+ dövlətləri də hasilatın azaldılması haqqında razılaşmaya ciddi əməl edirlər. Neftin qiymətinin
stabilləşməsinə çalışırlar.

şəhərində (10 min 581 nəfər) və Moskva vilayətində (6 min 709 nəfər) qeydə
alınıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13° şaxta, gündüz
2-6° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir qar yağacağı gözlənilir. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13° , dağlarda 18°dək şaxta, gündüz 2-6° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında gün ərzində arabir
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
4-7° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında gün ərzində arabir
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.

Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan
2°-dək isti, gündüz 2-6° isti, dağlarda
gecə 4-8°, gündüz 0-4°, yüksək dağlıq
ərazilərdə 10-15°, gündüz 0-4° şaxta
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar,Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir
yağıntılı olacağı gözlənilir. Axşam bəzi
yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək
isti, gündüz 4-8° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağıntılı
olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək.
Gecə 0-4°, gündüz 5-8° isti, dağlarda
gecə 0-3° şaxta, gündüz 0-3° 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

“Azəryüngülyeyintisənaye” ATSC
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı 28 fevral 2022-ci il saat 15.00-da Bakı şəhəri,
8 noyabr prospekti (keçmiş Nobel prospekti) 10
nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:
1.Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsinin
yenilənməsi.
Əlaqə telefonu—050-366-44-56.
İdarə heyəti

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Qabil Əliyevə
əzizi
NADIR HÜSEYNOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-müəllim
heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi qafqazşünaslıq
kafedrasının dosenti Səməd Mehdiyevə atası
MEHDİNİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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