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Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti Zati-aliləri
cənab Cozef Baydenə
Hörmətli cənab Prezident!
4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə və Sizin simanızda dost Amerika
xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı
adından ən səmimi təbriklərimi və xoş
arzularımı çatdırıram.
30 ildir ki, Azərbaycan Respublikası
ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını dostluq
və tərəfdaşlıq münasibətləri birləşdirir.
Biz ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə,
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə ABŞ-ın
dəstəyini yüksək qiymətləndiririk.
Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq ikitərəfli və
çoxtərəfli müstəvidə uğurla davam edir.
Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə qarşı mübarizədə
uzun müddətdən bəri davam edən birgə
fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur. Enerji
təhlükəsizliyi məsələlərində ölkələrimizin
sıx əməkdaşlığı, həyata keçirdiyimiz
irimiqyaslı transmilli layihələrdə ABŞ-ın
yaxından iştirakı və hərtərəfli dəstəyi
müvəffəqiyyətimizin əsas amillərindəndir.
Bu gün Azərbaycan ilə ABŞ arasında bir sıra mühüm sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş
əməkdaşlığımız siyasi əlaqələrimizin
də genişlənməsinə şərait yaratmışdır.
Ölkələrimizin enerji, təhlükəsizlik və
terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı
nümunəvi xarakter daşıyır.
Cənubi Qafqazda davamlı sülhün,
iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması üçün
əlverişli şəraitin formalaşdığı bir zamanda biz ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərinin normallaşdırılmasında,

kommunikasiyaların açılmasında,
insanlararası təmasların yaradılmasında
mühüm rol oynaya biləcəyinə inanırıq. Eyni
zamanda tərəfimizdən təqdim olunan beş
prinsip əsasında Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə verə
biləcəyi qənaətindəyik.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
Ermənistan tərəfindən basdırılmış minalar burada apardığımız bərpa və
yenidənqurma işlərinə ən böyük əngəl
olaraq qalmaqdadır. Biz minatəmizləmə
işində ABŞ-ın ölkəmizə göstərdiyi yardımı təqdir edirik. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi zamanı itkin düşmüş 4000-ə
yaxın soydaşımızın taleyinin aydınlaşdırılması məsələsində də ölkənizin dəstəyinə
böyük ümidlər bəsləyirik.
Hörmətli cənab Prezident,
Əminəm ki, Azərbaycan ilə ABŞ-ı
birləşdirən dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq
birgə səylərimizlə bundan sonra da
müvəffəqiyyətlə davam edəcək və
genişlənəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edərək bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı,
işlərinizdə uğurlar, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının dost xalqına daim firavanlıq
diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 iyul 2022-ci il

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
İyulun 4-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Söhbət zamanı Brüssel gündəliyinə aid
məsələlər müzakirə olundu.
Şarl Mişel Cənubi Qafqazda sabitlik,
sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının
Avropa İttifaqı üçün vacibliyini vurğuladı. O,
Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması,
sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin
delimitasiyası və nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin açılması istiqamətində səylərini
davam etdirəcəyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü
və iştirakı ilə keçirilmiş üçtərəfli görüşləri, bu
çərçivədə əldə olunmuş razılaşmaları qeyd
edərək, ölkəmizin Ermənistan ilə Azərbaycan

arasında münasibətlərin normallaşdırılması
və sülh müqaviləsinin imzalanması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası,
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin açılması
istiqamətində danışıqların real nəticələrə
gətirib çıxaracağına ümidvar olduğunu ifadə
etdi.
Dövlətimizin başçısı işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın üzləşdiyi
genişmiqyaslı mina problemini qeyd
etdi və birinci Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab
olunan 4000 nəfərə yaxın azərbaycanlının
taleyinə Ermənistan tərəfindən aydınlıq
gətirilməsinin vacibliyini vurğuladı.

Litva şirkətləri Qarabağda bərpa layihələrində
iştirakla bağlı müzakirələr aparır
Litvanın Azərbaycandakı səfiri
Egidius Navikas bildirib ki, artıq
Litva şirkətləri Qarabağda bərpa
layihələrində iştirakla bağlı müzakirələr
aparır.
Səfir deyib: “Daha çox Litva şirkəti bərpa
işlərində iştirak etməkdə maraqlı ola bilər,
xüsusən Azərbaycanın bu regionlarda yaşıl
zona yaratmağı , “ağıllı” kəndlər və “ağıllı”
şəhərlər qurmağı planlaşdırdığını nəzərə
alsaq, Litvanın da daxil olduğu Avropa İttifaqı
ölkələri bu sahələrdə kifayət qədər yaxşı
təcrübəyə malikdir”.
Egidius Navikas qeyd edib ki, Litva memarlıq abidələrinin bərpasında Azərbaycana
kömək edə bilər: “Yardım edə biləcəyimiz
digər sahə Qarabağda və ətraf rayonlarda
mədəni irsin bərpasıdır. Bu sahədə litvalı
ekspertlər artıq azərbaycanlı həmkarları ilə
əlaqə saxlayırlar”.

Qarabağda aparılan nəhəng quruculuq işləri
dövlətin gücünün və iradəsinin göstəricisidir

P

rezident İlham Əliyev Polşanın Katovitse şəhərində
iyunun 27-də keçirilən Ümumdünya Şəhər Forumunun
11-ci sessiyasında videoformatdakı çıxışında Qarabağ və
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan nəhəng quruculuq
işləri haqqında məlumat verərək, Azərbaycanın öz ərazilərini
Ermənistanın 30 illik işğalından azad etməsi ilə nəticələnən
2020-ci il Vətən müharibəsindən sonra ölkəmiz üçün dayanıqlı
şəhər inkişafı amilinin daha böyük dəyər daşıdığını bildirib.

Ölkə rəhbəri nitqində qəsbkarın
uzun bir zaman ərzində şəhər və
kəndlərimizi yer üzündən silməklə,
bütün mədəni və dini abidələrimizi
dağıtmaqla həmin torpaqları urbisid
və kultursid nümunəsinə çevirdiyini
diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin
başçısı, eyni zamanda, bəlkə də
İkinci Dünya müharibəsindən sonra
şəhərlərin bu miqyasda barbarlıqla
üzləşməsinə dünyanın heç bir
yerində rast gəlinmədiyini, 9 şəhər və
yüzlərlə kəndimizin tamamilə xaraba
qoyulduğunu, Ağdam kimi böyük

bir şəhərin “Qafqazın Xirosiması”
kimi tanındığını, Füzuli düşməndən
təmizləndikdən sonra bu şəhərdə
Azərbaycan Ordusunun bayraq
sancmağa bir tikili olsun belə tapa
bilmədiyini xatırladıb.
Bu gün işğaldan azad edilən
ərazilərin yenidən qurulması, həmin
torpaqlarda ən müasir infrastrukturun yaradılması və mədəni-tarixi
abidələrin bərpası istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir.
Bu çərçivədə icra olunan layihələr isə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi

Qanuna yeni dəyişikliklər pensiyaçılara
humanist yanaşmanın nəticəsidir
(bax səhifə 9)

ərazilərə bir milyondan artıq mina
basdırıb. 2020-ci ilin noyabr ayında
Vətən müharibəsi başa çatdıqdan
sonra mina partlaması nəticəsində
220-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı
həlak olub və ya ağır yaralanıb”.
Burada onu da xatırlatmaq
yerinə düşər ki, işğalçı 30 il ərzində
torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqla, istismar etməklə, təbii resurslarımızı oğurlamaqla, kəndlərimizi,
şəhərlərimizi dağıtmaqla bərabər,
həm də əraziləri minalayıb. Bununla
da, düşmən vəhşiliyini, faşist xislətini
nümayiş etdirib.

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan vacib enerji təchizatçısı
kimi regionda mühüm rol oynayır
Belçikanın sabiq baş naziri Yves
 eterme Trend-ə özəl açıqlamasında bildiL
rib ki, Azərbaycan vacib enerji təchizatçısı
kimi regionda mühüm rol oynayır.

İsveç Türkiyə ilə razılaşmanın
şərtlərinə əməl edəcək
İsveçin Baş naziri Maqdalena Andersson “Almedalen” Siyasi Forumunda çıxışı zamanı bildirib
ki, İsveç Türkiyə ilə razılaşmanın şərtlərinə və terrorçuların ekstradisiyasına dair razılaşmaya əməl
edəcək.

Diplomatın sözlərinə görə, Litva
Azərbaycanla innovativ və yüksək texnologiyalı sektorlarda, xüsusilə, İKT və bərpa
olunan enerji sektorlarında, kənd təsərrüfatı
və qida sənayesində əməkdaşlıq imkanlarının
tapılmasında maraqlıdır.

rayonlarının qısa müddət ərzində sülh
və əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsini,
həmçinin iqtisadi inkişafını şərtləndirir.
Prezident İlham Əliyev yuxarıda adıçəkilən sessiyada Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurun yeni həyata
qaytarılması barədə danışarkən
deyib: “Hazırda Azərbaycan müasir
tarixin ən mürəkkəb və iddialı bərpayenidənqurma işlərindən birini həyata
keçirir. Yenidənqurma prosesi minalardan təmizlənmə ilə başlayır. Kütləvi
minalanma qarşımızda duran ən
böyük çətinlikdir və bu, yenidənqurma
işlərini, məcburi köçkünlərin qayıdışını ləngidir. İlkin hesablamalara görə,
işğal dövründə Ermənistan həmin

Baş nazir razılaşmanın təfərrüatlarını şərh
etməkdən imtina edərək bildirib ki, terror fəaliyyətində
iştirak etməyən şəxslər narahat olmamalıdır: “İsveç
vətəndaşları milli və beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq
ekstradisiya edilməyəcək. Əgər terror fəaliyyətində iştirak etməmisinizsə, narahat olmağa dəyməz”.
Maqdalena Andersson İsveç və Finlandiyanın
NATO-ya daxil olması prosesi çərçivəsində Skandinaviya ölkələrinin Türkiyə ilə üçtərəfli memorandum imzalayaraq hansı güzəştlərə getməsi ilə bağlı sualları şərh
etməyib.
Baş nazir SVD qəzetinə açıqlamasında da qeyd edib
ki, biz Türkiyə ilə razılaşmanı tam dəstəkləyirik: “Türkiyə
əvvəllər də bizə ekstradisiya ilə bağlı müraciətlər edib.
Biz həmin müraciətlərə fərqli yanaşırdıq. Bəzən deportasiya barədə qərar qəbul edirdik, lakin çox vaxt bunu
etmirdik. Biz Türkiyə ilə razılaşmaya yüz faiz əməl
edəcəyik”.

“Xalq qəzeti”

Yves Leterme qeyd edib ki, Azərbaycan
alternativ enerji sahəsində layihələrin həyata
keçirilməsi üçün ən önəmli yerlərdən biridir: “Avropada enerji böhranı şəraitində
Azərbaycan vacib enerji təchizatçısı kimi
regionda əhəmiyyətli yerə sahibdir. Həmçinin
onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan regional
və qlobal problemlərin həllində də artan
rol oynayır. Əminəm ki, Azərbaycan bərpa
olunan enerji, gələcəyin yanacağının istehsalı
sahəsində də uğurla inkişaf edəcəkdir”.
Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik və
sülhün bərqərar edilməsindən bəhs edən
sabiq baş nazir Azərbaycanın bu istiqamətdə

atdığı addımları təqdirəlayiq hesab edib:
“Azərbaycan Qarabağda indiyə qədər
görünməmiş iqtisadi inkişaf nümunəsinə
və regionda sülhün bərpasının simvoluna
çevrilib”.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin
bərpasına ayrılan vəsait artırıldı

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin bərpa və yenidən qurulması
üçün ayrılan vəsait artırılıb.
Prezident İlham Əliyev bu barədə
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət

büdcəsi haqqında” qanuna edilən dəyişikliyi
təsdiqləyib.
Dəyişikliyə əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası
üçün bu il əlavə olaraq 470 milyon manat
vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
haqqında” qanunda işğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün
2 milyard 200 milyon manat vəsait ayrılması
nəzərdə tutulmuşdu.

2

5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikasının
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Azərbaycan diasporu ilə iş sahəsində dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli
fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif
edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə
Muradov Fuad Rauf oğlu

Azərbaycan ilə ABŞ arasında dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri dinamik inkişaf edir
Azərbaycan ilə ABŞ-ı birləş
dirən dostluq və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq münasibətləri xalq
larımızın mənafelərinə uyğun olaraq
birgə səylərimizlə bundan sonra da
müvəffəqiyyətlə davam edəcək və
genişlənəcəkdir.

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağayev Ziya Zəvair oğlu
Əliyev Elşad Nuqay oğlu
Hüseynov Adil Hüseynağa oğlu
Xəlilova Esmira İsmət qızı
Qaraxanova Türkan Nazim qızı
Məmmədov Vüsal Adil oğlu
Rəcəbli Daşqın Allahverdi oğlu
Seyidbəyov Vaqif Həsən oğlu.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 iyul 2022-ci il

“Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1301)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci maddədə hər iki halda “5 306 770 072,0” rəqəmləri “5 606 269 569,0” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
1.2. 2-ci maddə üzrə:
1.2.1. 1-ci hissədə “4 148 202 903,0” rəqəmləri “4 361 702 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 1.1-ci bənddə “1 504 298 579,0” rəqəmləri “1 492 066 100,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 1.2-ci bənddə “205 131 624,0” rəqəmləri “203 463 600,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.4. 1.3-cü bənddə “2 438 772 700,0” rəqəmləri “2 666 172 700,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.5. 3-cü hissədə “1 145 967 169,0” rəqəmləri “1 231 967 169,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 3-cü maddə üzrə:
1.3.1. 1-ci hissədə “5 133 000 000,0” rəqəmləri “5 431 199 497,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-ci və 1.1-2-ci bəndlər əlavə edilsin:
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
2022-ci il yanvarın 1-dək pensiya təyin edilmiş əmək pensiyaçılarına (qulluq stajı1.1-1.
na görə əlavələr alan əmək pensiyaçıları istisna olmaqla) müəyyən edilmiş rüblük
maddi yardım xərcləri
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
1.1-2. 2022-ci il yanvarın 1-dək pensiya təyin edilmiş qulluq stajına görə əlavələr alan
əmək pensiyaçılarına müəyyən edilmiş aylıq maddi yardım xərcləri

220 000 000,0

86 000 000,0

1.3.3. 1.2-ci bənddə “182 000 000,0” rəqəmləri “174 199 497,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.4. 1.2.1-ci yarımbənddə “52 000 000,0” rəqəmləri “46 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.5. 1.2.2-ci yarımbənddə “50 000 000,0” rəqəmləri “47 100 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.6. 1.2.3-cü yarımbənddə “20 000 000,0” rəqəmləri “24 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.7. 1.2.4-cü yarımbənddə “15 000 000,0” rəqəmləri “12 099 497,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.8. 3-cü hissədə “48 700 000,0” rəqəmləri “50 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. Bu Qanunun 1.3.2-ci maddəsi 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2022-ci il

“İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alır:
“İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə
1302) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci maddədə hər iki halda “180 375
536,0” rəqəmləri “181 375 536,0” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin.
2. 2-ci maddə üzrə:
2.1. 1-ci hissədə “136 418 476,0”
rəqəmləri “143 342 200,0” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
2.2. 1.1-ci bənddə “21 709 238,0”
rəqəmləri “20 621 100,0” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
2.3. 1.2-ci bənddə “21 709 238,0”

rəqəmləri “20 621 100,0” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
2.4. 1.3-cü bənddə “93 000 000,0”
rəqəmləri “102 100 000,0” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
2.5. 3-cü hissədə “2021-ci ilin sonuna işsizlikdən sığorta fondunun istifadə
olunmamış vəsaiti” sözləri “Əvvəlki illərdə
işsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaitindən cari ilin xərclərinə yönəldilən
məbləğ” sözləri ilə, “43 907 060,0” rəqəmləri
“37 983 336,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
3. 3-cü maddənin 5-ci hissəsində “2 500
000,0” rəqəmləri “3 500 000,0” rəqəmləri ilə
əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 254 				
“Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və əşya əmlakı
ilə təminat normaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 9 noyabr
tarixli 176 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçula-

Bakı şəhəri, 2 iyul 2022-ci il
rının hərbi geyim forması və əşya əmlakı
ilə təminat normaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 176
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 11,
maddə 1178; 2009, № 11, maddə 933; 2010,
№ 1, maddə 55; 2016, № 8, maddə 1455;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 124 nömrəli
Qərarı) dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə
olunur, dərc edilmir).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A

zərbaycanın dünya birliyində mövqeləri getdikcə möhkəmlənir,
əlaqələri genişlənir. Beynəlxalq birliyin ən fəal üzvlərindən
birinə çevrilən ölkəmiz regionda və dünyada mehriban
qonşuluq siyasəti yürüdür, böyük dövlətlərlə, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daha da gücləndirir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
sülhsevər, demokratik prinsiplərin inkişafına xüsusi önəm verən, iri
infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasında zəngin təcrübəsi olan
bir ölkə kimi tanınır. Bu baxımdan, respublikamızla ABŞ arasındakı
münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Prezident İlham Əliyevin Amerika
Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Prezidenti
Cozef Baydenə 4 iyul 2022-ci il tarixli
məktubunda da yuxarıda vurğulanan
məqamlar öz bariz ifadəsini tapıb.
Dövlətimizin başçısı ABŞ rəhbərinə və
onun simasında dost Amerika xalqına
4 İyul – Müstəqillik Günü münasibəti
ilə öz adından və Azərbaycan xalqı
adından ən səmimi təbriklərini və
xoş arzularını çatdıraraq, ötən 30 il
ərzində Azərbaycan Respublikası ilə
Amerika Birləşmiş Ştatlarını dostluq və
tərəfdaşlıq münasibətləri birləşdirdiyini
vurğulayır, eyni zamanda, ilk gündən
ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə ABŞ-ın dəstəyini
yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev məktubda ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə
uğurla davam etdiyini, beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin olunması və
terrorizmə qarşı mübarizədə uzun
müddətdən bəri həyata keçirilən birgə
fəaliyyətin məmnunluq doğurduğunu
da diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı, enerji təhlükəsizliyi istiqamətində
ölkələrimizin sıx əməkdaşlığını,

reallaşdırılan irimiqyaslı transmilli
layihələrdə ABŞ-ın yaxından iştirakı
və hərtərəfli dəstəyini də yüksək
dəyərləndirib.
Məktubda daha sonra deyilir: “Bu
gün Azərbaycan ilə ABŞ arasında
bir sıra mühüm sahələrdə strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş
əməkdaşlığımız siyasi əlaqələrimizin
də genişlənməsinə şərait yaratmışdır.
Ölkələrimizin enerji, təhlükəsizlik
və terrorizmə qarşı mübarizədə
əməkdaşlığı nümunəvi xarakter
daşıyır”.
Dövlətimizin başçısı təbrikində
Cənubi Qafqazda davamlı sülhün, iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması üçün
əlverişli şəraitin formalaşdığı bir zamanda xalqımızın ABŞ-ın ErmənistanAzərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların
açılmasında, insanlararası təmasların
yaradılmasında mühüm rol oynaya
biləcəyinə inandığını, eyni zamanda,
ölkəmiz tərəfindən təqdim olunan
beş prinsip əsasında Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsinin hazırlanması prosesinə
ABŞ-ın dəyərli töhfə verə biləcəyi
qənaətində olduğunu diqqətə çatdırır.

Prezident İlham Əliyev məktubda
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
Ermənistan tərəfindən basdırılmış
minaların aparılan bərpa və
yenidənqurma işlərinə böyük əngəl
törətdiyini, minatəmizləmə prosesində
ABŞ-ın ölkəmizə göstərdiyi yardımın
təqdir olunduğunu, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi zamanı itkin
düşmüş 4 minə yaxın soydaşımızın taleyinin aydınlaşdırılması məsələsində
dost ölkənin dəstəyinə böyük ümidlər
bəslənildiyini də qeyd edib.
Göründüyü kimi, sözügedən
təbrik məktubunda Azərbaycanın
ABŞ-a münasibəti, iki ölkə arasında
əməkdaşlığın mövcud durumu və
gələcəyə yönələn ciddi mesajlar öz
ifadəsini tapıb. Eyni zamanda, təbrikdə
ikitərəfli münasibətlərdə və strateji baxışda respublikamızın gələcək inkişafı
ilə bağlı düşüncələr yer alıb.
Yeri gəlmişkən, beynəlxalq
aləmdə güclü təsir imkanlarına malik
olan, dünyanın super dövləti sayılan
ABŞ ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi Azərbaycanın xarici
siyasətində əsas istiqamətlərdən
biridir. Etiraf edək ki, ABŞ planetimizin
əsas güc mərkəzlərindən biridir və yeni
dünya düzəninin formalaşmasında bu
ölkənin kifayət qədər böyük rolu var.
Hazırda iki ölkə arasında strateji
münasibətlər yüksək səviyyədədir.
Siyasi və təhlükəsizlik məsələləri
ilə yanaşı, enerji sahəsində də
əməkdaşlıq çox müsbət dəyərləndirilir.
Təbii ki, ABŞ-ın Azərbaycanla ikitərəfli
əməkdaşlığa olan marağı təkcə
ölkəmizin strateji-coğrafi mövqeyə malik olması və zəngin karbohidrogen eh-

tiyatları ilə bağlı deyil, həm də möhkəm
siyasi sabitliyə, demokratik inkişafa,
beynəlxalq birliklə fəal inteqrasiyaya
söykənən milli dövlətçilik kursunun
dönməzliyi ilə əlaqədardır.
Bu iki dövlətin strateji müttəfiqliyinin
getdikcə yaxşılaşması, əməkdaşlığın
genişlənməsi və əlaqələrin möhkəm
lənməsi bütövlükdə Cənubi Qafqazda
sülhün, təhlükəsizliyin, qlobal enerji
və kommunikasiya layihələrinin uğurla
həyata keçirilməsi baxımından çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə, dövlətimizin başçısının
ABŞ Prezidentinə ünvanladığı təbrik
məktubu Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin
strateji önəm daşıyan münasibətlər
səviyyəsinə yüksəldiyini, dostluq və
tərəfdaşlıq xarakterini göstərir.
Bütün bunlar Azərbaycanın Cənubi
Qafqaz-Xəzər dənizi regionunda sülhün və sabitliyin qorunmasına maraqlı
olduğunu, eyni zamanda, Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təminatında
önəmli rol oynadığını, bu istiqamətdə
enerji layihələrinin reallaşdırılması və
dayanıqlılığının təmin edilməsinə ciddi
əhəmiyyət verdiyini göstərir. Bu baxımda Azərbaycanın liderliyi ilə həyata keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi də
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə, enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsinə və
bütün iştirakçı tərəflərə fayda gətirən
layihədir.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycanda
energetika sahəsində, xüsusilə
bərpaolunan enerji mənbələrindən
istifadənin genişləndirilməsi üzrə
həyata keçirilən tədbirlər və müvafiq
sahənin tənzimlənməsi məqsədilə
hazırlanan qanun layihələri, həmçinin
işğaldan azad edilmiş ərazilərin
“yaşıl enerji” ilə təminatı planları
Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlıq
münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil
olmasını şərtləndirib.
Artıq yeni reallıqların formalaşması
bölgədə yeni beynəlxalq əməkdaşlıq
formatının qurulmasını zəruri
etməkdədir. İşğaldan azad olunan
ərazilərdə sosial infrastrukturun
yenidən yaradılması və əhalinin işlə
təmin olunması üçün dövlət investisiyası ilə yanaşı, yerli və xarici investisiya da cəlb edilir. Böyük quruculuq işlərinə dost ölkələrin təşviq
olunması siyasəti Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da
möhkəmləndirir.

“Xalq qəzeti”

“Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun
tarixli 563-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət sosial müdafiə fondunun
2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli
402-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 dekabr tarixli 1529 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il 29 iyun tarixli 563-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 1.1-1-ci və 1.1-2-ci
bəndlərində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti həyata keçirir;

1.2. həmin Qanunun 3-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin
1.1-1-ci və 1.1-2-ci bəndlərində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur.
2. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3
dekabr tarixli 402-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23
dekabr tarixli 1529 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12,
maddə 1394) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1.1-ci bəndə “3-cü maddəsinin” sözlərindən sonra
“1-ci hissəsinin 1.1-1-ci və 1.1-2-ci bəndlərində,” sözləri
əlavə edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-ci bənd əlavə edilsin:
“1.1-1. həmin Qanunun 3-cü maddəsinin 1-ci

hissəsinin 1.1-1-ci və 1.1-2-ci bəndlərində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
nəzərdə tutulur.”.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
“Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il
29 iyun tarixli 563-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 iyul 2022-ci il

Abşeron rayonunun Bakı–Şamaxı–Yevlax (18 km)–Aşağı Güzdək
avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Bakı–Şamaxı–Yevlax (18 km)–Aşağı Güzdək
avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə
tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.26.18-ci yarımbəndində

göstərilmiş məbləğin 1,4 milyon (bir milyon dörd yüz min)
manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə
ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu

Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 iyul 2022-ci il
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5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Qarabağda aparılan nəhəng quruculuq işləri
dövlətin gücünün və iradəsinin göstəricisidir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Vətən müharibəsindən sonra
azad edilən torpaqlarda tez-tez
bədbəxt hadisələrin baş verməsi də,
əsasən mənfur düşmənin işğaldan
sonra bütün yaşayış sahələrinin,
infrastrukturun, təmas xəttinə yaxın olan ərazilərin, yolların, önəmli
strateji yüksəkliklərin minalanması ilə
əlaqədardır. Qəsbkarın savaşdan sonra indiyədək bu cür təhlükəli zonaların
xəritəsinin çox az bir hissəsini verməsi
isə onun qəddarlığının bariz ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyev nitqində
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə
müasir şəhər planlaşdırılması həyata
keçirdiyini, “yaşıl enerji” və “sıfır
tullantı” konsepsiyalarını tətbiq etdiyini diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri,
eyni zamanda, keçmiş məcburi
köçkünlərin qayıdışı üçün ilk pilot
layihənin Zəngilan rayonunun Ağalı
kəndində reallaşdırıldığını, cari ilin
may ayında bu kəndin ilk sakinlərinin
doğma torpaqlarında məskunlaşmağa
başladıqlarını, hazırda Ağalı “Ağıllı
kənd”inin dünyanın ən müasir yaşayış məntəqələrindən biri olduğunu
vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki,
Prezident İlham Əliyevin “Böyüş
qayıdış” strategiyasında başlıca

prioritetlərindən biri də Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurda sosial şəraitin
ən yüksək səviyyədə yaradılmasıdır. Məqsəd keçmiş məcburi
köçkünlərin bu ərazilərdə yaşayışının mütərəqqi beynəlxalq təcrübəyə
və innovativ yanaşmaya əsaslanan
çevik mexanizmlər üzərində qurulması, xidmətlərdə sosial ədalət,
şəffaflıq, ünvanlılıq prinsiplərinin
reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməsidir.
Dövlətimizin başçısı ötən il mayın
3-də “Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam
imzalamaqla ölkəmizdə “yaşıl enerji”
zonasının qurulmasına mühüm önəm
verməsi də bunun bariz ifadəsidir.
“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 iqtisadi rayonların bərpayenidənqurma məsələlərində də bu
istiqamət əsas götürülür.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq bir neçə su-elektrik stansiyası inşa

edilərək, işə salınıb. Günəş, eləcə də
külək stansiyalarının yaradılması ilə
bağlı konkret planların da ardıcıllıqla
həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Məsələn, bp şirkəti ilə
imzalanmış icra müqaviləsinə əsasən,
Cəbrayıl rayonunda 240 meqavat
gücündə günəş-elektrik stansiyasının
tikilməsi qərara alınıb.
Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Forumunun sessiyasındakı çıxışında işğaldan azad edilən
ərazilərdə bərpa-quruculuq layihələri
barədə danışarkən, Füzuli şəhərində
səkkiz aydan az bir müddətdə hava
limanının inşa edildiyini, Zəngilan
və Laçın rayonlarında hazırda
daha iki hava limanının tikintisinin
aparıldığını da diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin
erməni faşizminin yer üzündən sildiyi
bir sıra şəhərlərin Baş planlarının
artıq hazır olduğunu, Şuşanın Baş
planının isə bu mədəniyyət paytaxtımızın möhtəşəm tarixi irsinin
qorunması üzərində qurulduğunu
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri daha sonra
deyib: “Qarabağ bölgəsinin sənaye
mərkəzinə çevriləcək Ağdamda biz on
minlərlə sakin üçün nəzərdə tutulmuş tamamilə yeni şəhər inşa edirik.
Ərazisi 200 hektar təşkil edən Ağdam
Sənaye Parkı artıq fəaliyyət göstərir,

sərmayədarlara və sahibkarlara
açıqdır”.
Xatırladaq ki, Ağdam Sənaye
Parkı Prezident İlham Əliyevin 28 may
2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.
Tikinti materiallarının istehsalı, kənd
təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, meyvə-tərəvəz konservləri,
ət və süd məhsulları, yem, gübrə
istehsalı və emalı, eyni zamanda
xidmət sahələrinin, soyuducu kameraların və s. təşkili müəyyənləşdirilən və
190 hektar ərazini əhatə edən sənaye
parkında quruculuq işləri indiyədək
mərhələli şəkildə həyata keçirilib.
Burada ilk olaraq parkın ərazisinin
minalardan və hərbi sursatlardan
təmizlənməsi işlərinə başlanılıb və
70 hektardan çox ərazi mina və hərbi
sursatlardan təmizlənib. İşçilərin
rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə
artıq mobil tipli şəhərcik salınıb,
rezidentlər üçün konteyner tipli ofis,
yataqxana, tibb məntəqəsi, mağaza, aptek və yeməkxana yaradılıb,
əraziyə asfalt yol çəkilib, abadlıq
işləri aparılıb. Sənaye Parkının
ərazisində tikinti aparılacaq sahənin
su ilə təmin edilməsi məqsədilə 350
metr dərinliyində subartezian quyusu
qazılıb. Eyni zamanda, əraziyə 10 kVluq elektrik xətti çəkilib və 630 kV-luq
komplekt transformator məntəqəsi
quraşdırılıb. Yeri gəlmişkən, işğaldan azad olunduqdan sonra Ağdam
şəhərində ilk elektrik enerjisi və su
təchizatı sistemi məhz Ağdam Sənaye
Parkının ərazisində quraşdırılıb.
Parkın işıqlandırılmasında Günəş
enerjisindən qidalanan “Made in Azerbaijan” brendli panellərdən istifadə
edilməsi qərara alınıb.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
düşməndən təmizlənən torpaqların yenidənqurulması prosesində
əsas məqsədin keyfiyyət və sürəti
birləşdirmək olduğunu, bu zaman
ətraf mühitin qorunmasına prioritet
istiqamət kimi yanaşıldığını, bir sözlə,
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun
inklüziv, təhlükəsiz, dözümlü və dayanıqlı yaşayış sahələrinin inşasının
mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulduğunu bildirib.
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv
və müşahidəçi ölkələrin beyin
mərkəzlərinin yenicə yekunlaşan Şuşa
konfransında da bu barədə ətraflı
danışılıb. Natiqlər tərəfindən Qarabağda aparılan nəhəng quruculuq işləri
Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsinin
və xalqın ruh yüksəkliyinin göstəricisi
kimi dəyərləndirilib, respublikamızın
cəmi bir neçə ayda miqyası çox böyük
olan işlər gördüyü diqqətə çatdırılıb.
Konfransdakı çıxışlarda işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə həyatın
yenidən dirçəldilməsinin və insanların
doğma torpaqlarına qaytarılmasının
Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən biri, həmçinin
ölkəmizin bütün bu işləri öz gücünə
görməyə qadir olan güclü dövlət olduğu vurğulanıb.

İyulun 4-də İrana rəsmi səfəri çərçivəsində
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İran İslam
Respublikasının İslam Şurası Məclisinin sədri
Məhəmməd Baqer Qalibaf ilə görüşüb.
inkişafı və bu istiqamətdə
parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qruplarının görüşlərinin xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdiyi
bildirib.
Nazir Ceyhun Bayramov
əməkdaşlığın parlament
ölçüsü üzrə İran Parlamentinin vitse-spikerinin Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransında iştirakını qeyd edib.
M.B.Qalibaf Azərbaycan
və İran arasında mədəni və
dini qardaşlıq əlaqələrinə
istinad edərək İran İslam
Respublikasının qonşu
ölkələr ilə əlaqələrinin
inkişafının prioritet məsələ
olduğunu diqqətə çatdırıb. O,
İran tərəfinin iqtisadi və ticari
əlaqələrin inkişafında maraqlı
olduğunu vurğulayıb.
Məhəmməd Baqer Qalibaf
Şərqi Zəngəzur İqtisadi
Rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında

kommunikasiya bağlantılarının yaradılmasında
İranın hər zaman dəstək
verməyə hazır olduğunu
və bu layihələrin həyata
keçirilməsində İran tərəfinin
qərarlı olduğunu bildirib. Eyni
zamanda, İran İslam Respublikasının Azərbaycanın
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonlarında bərpa
və quruculuq işlərində iştirak

İyulun 4-də İrana rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid
İbrahim Rəisi ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, İran
Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi noyabrın
28-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşünü
məmnunluqla xatırlayıb. O, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə səmimi salamlarını çatdırıb. Prezident Seyid İbrahim Rəisi,
İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin dərin
köklərə sahib olduğunu bildirib və iki ölkə
arasında mədəni və tarixi əlaqələrin xalqlarımızın istəyindən irəli gəldiyini söyləyib.
Bundan sonra da əlaqələrin inkişafının təmin
olunması üçün ticarət dövriyyəsinin artırılmasının zəruriliyini vurğulayan Prezident Seyid
İbrahim Rəisi, ikitərəfli əlaqələrin regional
əməkdaşlığa da öz töhfəsini verəcəyini qeyd
edib.
Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud olan tarixi, dini və mədəni
bağlardan söhbət açaraq əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının görüşlərinin
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləyib. Bu

xüsusda, iki ölkənin Prezidentləri arasında
qısa zamanda iki görüşün keçirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir Ceyhun Bayramov, iki ölkə Prezidentlərinin Aşqabadda
keçirdiyi görüşdə əldə olunan razılıqlar və
verilən tapşırıqlara müvafiq olaraq İranda öz
həmkarı ilə faydalı danışıqların aparıldığını
qeyd edib.
Nazir, həmçinin iki ölkə arasında energetika, nəqliyyat, kommunikasiya sahələrində
həyata keçirilən birgə layihələrdən söz açıb.
Bu xüsusda Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında
yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılmasının, o cümlədən işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə birgə layihələrin həyata
keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Görüşdə, həmçinin bölgədəki cari
vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Regional sülh və təhlükəsizliyin təmin
edilməsinin və bu istiqamətdə region
ölkələrinin əməkdaşlığının vacib olduğu
bildirilib.

Nazir Ceyhun Bayramov
İranın xarici işlər naziri Hüseyn
Əmir-Abdullahian ilə görüşüb

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

İranın İslam Şurası Məclisinin sədri:
İran Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan arasında kommunikasiya
bağlantılarının yaradılmasına hər zaman dəstək verməyə hazırdır
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov 2020-ci
ilin dekabr ayında İrana
səfərini və səfər çərçivəsində
keçirdiyi səmimi görüşə istinad edib, qarşılıqlı səfərlərin
ikitərəfli əlaqələrin inkişafındakı əhəmiyyətini ifadə edib.
Nazir Azərbaycan və
İran prezidentlərinin Aşqabad şəhərində keçirdikləri
görüşü, habelə Azərbaycan
Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında
iqtisadi, ticarət və humanitar
sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədrlərinin
görüşünü, İran XİN
rəhbərinin Azərbaycana
səfərini, eyni zamanda, xarici
işlər nazirləri arasında baş
tutan telefon danışıqlarının
əhəmiyyətini, İran Parlamentinin nümayəndə heyətinin
Azərbaycana səfərini,
parlamentlərarası əlaqələrin

Azərbaycanın xarici işlər naziri
İran Prezidenti ilə görüşüb

etməkdə maraqlı olduğunu
ifadə edib.
Nazir Ceyhun Bayramov
qarşı tərəfə cari regional
vəziyyət, postmünaqişə
dövründə Azərbaycanın
sülhün və sabitliyin bərqərar
olması üçün irəli sürdüyü
təkliflər, bu istiqamətdə
atdığı addımlar barədə
məlumat verib. Eyni
zamanda, İranla sərhəddə

Azərbaycanın 132 kilometrlik
sərhədinin işğaldan azad
edilməsinin əməkdaşlıq üçün
yeni imkanlar yaratdığı qeyd
edilib.
Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər
regional məsələlər müzakirə
edilib, regionda sülh və
sabitliyin təmin olunmasının
əhəmiyyəti vurğulanıb.

İyulun 4-də İrana rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn ƏmirAbdullahian ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazir Ceyhun Bayramov dəvətə və
qonaqpərvərliyə görə təşəkkür ifadə edib.
2021-ci ilin dekabr ayında İran xarici işlər
nazirinin Azərbaycana səfərini xatırlayan
nazir, qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələn
inkişafına verdiyi töhfəni qeyd edib. Qısa
zamanda, ölkə Prezidentləri arasında iki dəfə
görüşlərin keçirilməsinin Azərbaycan və İran
arasında əlaqələrin inkişafının göstəricisi
olduğu vurğulanıb.
Nazir Ceyhun Bayramov ötən il ərzində
iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 30 faiz,
2022-ci ilin ilk yarısında isə 18 faiz artdığını
qeyd edərək bu istiqamətdə inkişaf üçün
potensialın daha çox olduğunu bildirib.
Azərbaycan və İran arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq, bu xüsusda,
“Xudafərin” və “Qız Qalası” layihələrinin
əhəmiyyəti ifadə edilib. Ölkələrimiz arasında
xüsusilə nəqliyyat sahəsində səmərəli regional əməkdaşlığın mövcud olduğu, “ŞimalCənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin
əhəmiyyəti qeyd edilib.
Astarada dəmir yolu terminalının tikintisinin davam etdirilməsinin vacibliyi, eyni
zamanda, Astaraçay üzərində körpünün
tikintisinin də uğurla davam etdirildiyi qeyd
olunub.
Münaqişə sonrası mərhələdə azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan tərəfindən həyata
keçirilən bərpa və quruculuq işlərindən
bəhs edən nazir Ceyhun Bayramov,

İran şirkətlərinin bu prosesdə iştirakını
məmnunluqla vurğulayıb.
Nazir həmkarına Azərbaycanın bölgədə
sülh quruculuğu istiqamətində atdığı addımlar barədə məlumat verib, Azərbaycanın
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ciddi riayət
edilməsi əsasında münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğunu bildirib.
İran İslam Respublikasının xarici işlər
naziri Hüseyn Əmir-Abdullahian dəvəti
qəbul edib İrana səfər etdiyi üçün nazir
Ceyhun Bayramova təşəkkür edib. O, iki
ölkənin dövlət başçılarının görüşündə əldə
olunan nailiyyətləri, imzalanan sənədləri
məmnunluqla qeyd edib. Azərbaycanın
İranın xarici siyasətində önəmli yer tutduğunu
bildirən nazir Hüseyn Əmir-Abdullahian, iki
ölkə arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat, energetika
sahələrində əməkdaşlığın uğurla davam
etdirildiyini vurğulayıb.
Nazir Hüseyn Əmir-Abdullahian, həmçinin
İran tərəfinin “İran İslam Respublikasının
ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni
kommunikasiya bağlantılarının yaradılması
haqqında anlaşma memorandumu”nun icrasında qərarlı olduğunu ifadə edib.
Tərəflər, həmçinin çoxtərəfli formatlarda
əməkdaşlıq, regional məsələlər və digər
qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə
ediblər.
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“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1300) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 29 197 800,0 min manat, xərcləri 32 303 800,0 min
manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 28 167 624,0 min manat, yerli gəlirləri 1 030 176,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri
31 233 684,0 min manat, yerli xərcləri 1 070 116,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə
tutulsun:
Gəlirlərin mənbələri
2.1.
2.2.
2.3.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

2.4.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.8.
2.8.1.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
Əlavə dəyər vergisi
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi
Sadələşdirilmiş vergi
Aksizlər
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər
Yol vergisi
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat
vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi
Mədən vergisi
Gömrük rüsumları
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac
xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar
Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar
Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Məbləğ
(min manatla)
1 485 000,0
5 290 000,0
46 000,0
236 045,0
5 718 700,0
3 085 000,0
235 000,0
1 276 846,0
170 000,0
126 500,0
50 000,0
142 023,0
1 300 000,0
95 386,0

1 800,0
106 500,0
11 517 500,0
16 000,0
Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar
9 000,0
Dövlət rüsumu
363 500,0
Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar
21 000,0
Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar
834 000,0
2022-ci il yanvarın 1-nə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı 183 300,0
Sair daxilolmalar
193 700,0

2. 3-cü maddə üzrə:
2.1. 3.1-ci maddədə “309 865,0” rəqəmləri “662 165,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 3.1.1-ci maddədə “116 500,0” rəqəmləri “126 500,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2.3. 3.1.3-cü maddədə “50 000,0” rəqəmləri “60 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2.4. 3.1.4-cü maddədə “89 500,0” rəqəmləri “238 500,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2.5. aşağıdakı məzmunda 3.1.8-ci maddə əlavə edilsin:
3.1.8.

2022-ci il yanvarın 1-nə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı

183 300,0

3. 7-ci və 9-cu maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri
səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

Məbləğ
(manatla)
4 355 310 544,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 481 804 728,0

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.6.1.
7.1.6.2.
7.1.6.3.
7.1.7.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.5.1.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.4.6.
7.4.7.
7.4.8.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.

370 750 000,0
12 000 000,0
204 937 485,0
29 638 331,0
464 180 000,0
5 300 000,0
1 300 000,0
457 580 000,0
1 792 000 000,0
5 084 759 665,0
2 164 704 591,0
295 006 782,0
433 205 951,0
4 680 977,0
2 187 161 364,0
2 180 442 500,0
2 482 255 232,0
133 666 345,0
1 840 747 828,0
108 577 339,0
10 000 000,0
4 390 106,0
384 873 614,0
3 886 648 443,0
377 004 282,0
2 091 019 320,0
63 843 628,0
87 350 384,0
60 254 899,0
8 679 522,0
7 020 701,0
1 191 475 707,0
1 708 797 316,0
1 804 324,0
169 953 633,0
2 590 726,0
1 534 448 633,0

7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
7.8.4.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.

beynəlxalq münasibətlər
xarici yardımlar
elm
seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri
büdcələrarası transfertlər
yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya
yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya
dövlət borcu
Müdafiə və milli təhlükəsizlik
müdafiə qüvvələri
milli təhlükəsizlik
sərhəd xidməti
müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər
xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq
məhkəmə hakimiyyəti
hüquq mühafizə
prokurorluq
məhkəmə qərarlarının icrası
hüquqi yardım
məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər
Təhsil
məktəbəqədər təhsil
ümumi təhsil
peşə təhsili
orta ixtisas təhsili
ali təhsil
əlavə təhsil
təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər
Səhiyyə
poliklinikalar və ambulatoriyalar
xəstəxanalar
səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər
əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması xərcləri və səhiyyə sahəsində bir sıra
dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı
Sosial müdafiə və sosial təminat
sosial müdafiə
sosial təminat
sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar
sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər
dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin
maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət
mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət
televiziya, radio və nəşriyyat
bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və
tədbirlər
Mənzil və kommunal təsərrüfatı
mənzil
kommunal təsərrüfatı
su təsərrüfatı
mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər
Kənd təsərrüfatı
kənd təsərrüfatı tədbirləri
baytarlıq

7.9.3.

meliorasiya

459 939 640,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

12 364 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

292 153 686,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

8 180 796,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

10 966 058,0

Xərclərin istiqamətləri

7.5.4.1.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.4.1.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.

1 125 674 629,0
3 728 597 932,0
278 277 813,0
5 585 422,0
50 000,0
3 444 684 697,0
1 231 967 169,0
463 165 531,0
206 190 611,0
54 155 734,0
45 432 341,0
157 386 845,0
272 673 797,0
49 101 755,0
117 094 481,0
14 500 000,0
91 977 561,0
997 322 754,0
477 483 667,0
47 535 447,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

15 467 857,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 443 272,0

7.10.5.
7.10.6.
7.11.
7.11.1.
7.11.2.
7.11.3.
7.11.3.1.
7.11.3.2.
7.11.4.
7.11.5.
7.11.6.
7.12.
7.12.1.
7.12.1.1.
7.12.1.2.
7.12.2.
7.12.2.1.
7.12.3.
7.12.4.
7.12.4.1.
7.12.4.2.
7.12.4.3.
7.12.4.4.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər
İqtisadi fəaliyyət
nəqliyyat və rabitə
iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti
tikinti və şəhərsalma
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası
geodeziya və faydalı qazıntılar
yanacaq və enerji kompleksi
iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər
Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər
ehtiyat fondları
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu
dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu
məqsədli büdcə fondları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları
valyuta konvertasiyası
əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət
dövlət ehtiyatlarının yaradılması
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər
ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi ilə bağlı xərclər
sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

255 545 703,0
550 000,0
7 067 986 323,0
217 348 340,0
56 070 992,0
5 972 270 500,0
3 286 400 000,0
2 670 000 000,0
8 175 975,0
1 900 000,0
812 220 516,0
1 964 128 777,0
628 000 000,0
518 000 000,0
110 000 000,0
662 165 000,0
662 165 000,0
4 000 000,0
669 963 777,0
42 316 300,0
20 000 000,0
11 946 580,0
595 700 897,0

“Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 11 740 000 000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 120 500 000,0 manat, yerli xərclər 1 070 116 000,0
manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 10 589 324 000,0 manat, yerli
gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 39 940 000,0 manat
məbləğində təsdiq edilsin. 				

Sıra
№-si

Şəhər və
rayonların adı

Şəhərlər
Bakı
Gəncə
Lənkəran
Mingəçevir
Naftalan
Sumqayıt
Şəki
Şirvan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cəmi

Gəlirlər
o cümlədən
Müvafiq
icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən
etdiyi məqsədli büdcə
fonduna aid olan
məbləğ

(manatla)

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli
xərclərdən artıq olan və
mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə
aid edilən
hissəsinin
aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri
tənzimləmək üçün
mərkəzləşdirilmiş xərclərdən
ayrılması nəzərdə
tutulan vəsaitin
yuxarı həddi

10 631 330 000
80 560 000
28 800 000
32 400 000
7 700 000
158 904 000
31 260 000
27 986 000

88 584 100
1 457 700
1 983 900
65 000
2 000
1 977 400
1 484 500
1 385 300

436 235 000
41 937 000
16 851 000
22 777 000
3 972 000
52 583 000
15 586 000
7 140 000

10 106 510 900
37 165 300
9 965 100
9 558 000
3 726 000
104 343 600
14 189 500
19 460 700

0
0
0
0
0
0
0
0

21 718 000

2 131 900

11 603 000

7 983 100

0

66 000 000
21 100 000
7 950 000
11 000 000
9 597 000

166 000
1 338 600
35 000
12 000
41 000

19 424 000
11 715 000
12 842 000
9 641 000
9 530 000

46 410 000
8 046 400
0
1 347 000
26 000

0
0
4 927 000
0
0

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yevlax
Xankəndi
Rayonlar
Abşeron
Ağcabədi
Ağdam
Ağdaş
Ağstafa

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ağsu
Astara
Balakən
Beyləqan
Bərdə
Biləsuvar
Cəbrayıl
Cəlilabad

11 960 000
15 177 000
8 001 000
14 600 000
17 523 000
15 000 000
1 700 000
11 700 000

815 100
1 710 000
1 103 000
33 000
61 000
1 817 000
16 000
35 000

6 546 000
6 996 000
7 813 000
7 817 000
10 806 000
6 422 000
5 013 000
10 036 000

4 598 900

0

6 471 000
0
6 750 000
6 656 000
6 761 000
0
1 629 000

0
915 000
0
0
0
3 329 000
0

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Daşkəsən
Füzuli
Gədəbəy
Goranboy
Göyçay
Göygöl
Hacıqabul

6 000 000
12 847 000
8 739 000
10 600 000
15 400 000
18 188 000
8 022 000

1 000
17 000
41 000
20 000
16 000
9 000
12 000

4 864 000
12 830 000
8 698 000
11 488 000
9 739 000
7 873 000
4 738 000

1 135 000

0

0
0
0
5 645 000
10 306 000
3 272 000

0
0
908 000
0
0
0

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Xaçmaz
Xızı
Xocalı
Xocavənd
İmişli
İsmayıllı
Kəlbəcər
Kürdəmir
Qax
Qazax
Qəbələ
Qobustan
Quba
Qubadlı
Qusar
Laçın
Lerik
Masallı
Neftçala
Oğuz
Saatlı
Sabirabad
Salyan
Samux
Siyəzən
Şabran
Şamaxı
Şəmkir
Şuşa
Tərtər
Tovuz
Ucar
Yardımlı
Zaqatala

41 079 000
4 254 000
800 000
1 071 000
34 600 000
12 300 000
2 500 000
13 300 000
5 300 000
17 400 000
22 700 000
5 550 000
28 000 000
5 500 000
14 500 000
3 900 000
3 800 000
14 200 000
9 900 000
3 550 000
13 678 000
14 256 000
15 155 000
8 000 000
6 761 000
8 701 000
18 400 000
25 500 000
2 492 000
10 518 000
28 000 000
7 873 000
3 300 000
14 200 000

4 313 900
5 000
3 000
25 000
1 322 700
10 000
4 000
18 000
15 000
15 000
22 000
5 000
64 000
4 000
28 000
75 000
5 000
35 000
28 000
30 000
8 000
17 000
26 000
16 000
17 000
21 000
14 000
50 000
2 000
17 000
7 808 900
21 000
8 000
62 000

10 733 000
3 931 000
2 487 000
3 141 000
7 399 000
7 519 000
6 542 000
6 684 000
10 974 000
9 357 000
9 674 000
5 287 000
9 444 000
4 652 000
7 152 000
6 937 000
6 619 000
9 860 000
7 160 000
6 384 000
10 014 000
7 946 000
8 062 000
6 937 000
4 707 000
5 060 000
10 015 000
16 969 000
2 490 000
10 501 000
13 554 000
7 189 000
6 001 000
13 202 000

26 032 100

0

318 000
0
0
25 878 300
4 771 000
0
6 598 000
0
8 028 000
13 004 000
258 000
18 492 000
844 000
7 320 000
0
0
4 305 000
2 712 000
0
3 656 000
6 293 000
7 067 000
1 047 000
2 037 000
3 620 000
8 371 000
8 481 000
0
0
6 637 100
663 000
0
936 000

0
1 690 000
2 095 000
0
0
4 046 000
0
5 689 000
0
0
0
0
0
0
3 112 000
2 824 000
0
0
2 864 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 709 000
0

65.

Zəngilan

2 100 000

3 000

3 974 000

0

1 877 000

66.

Zərdab

5 100 000

11 000

8 044 000

0

2 955 000

Cəmi

11 740 000 000

120 500 000

1 070 116 000

10 589 324 000

39 940 000

4. 14-cü maddədə “3 063 000,0” rəqəmləri “3 106 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
5. 15-ci maddədə “32 914 390,0” rəqəmləri “35 540 938,6” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
6. 16-cı maddədə “15 818 686,0” rəqəmləri “14 669 147,9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

Bakı şəhəri, 29 iyun 2022-ci il

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

5

5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 562-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
3 dekabr tarixli 401-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1526 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 562-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 401-VIQ
nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1526
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1391) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Xərclərin istiqaməti

Xərclərin
məbləği

2

3

1

Mərkəzləşdirilmiş
xərclər

Yerli xərclər

4

5

Ümumi dövlət xidmətləri
4,355,310,544.0 4,119,936,934.0
Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə
1.1.1
orqanlarının fəaliyyəti
1,481,804,728.0 1,247,680,823.0
1.1.1.1 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
44,395,533.0 44,395,533.0
1.1.1.2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası
211,259,913.0 211,259,913.0
1.1.1.3 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
30,058,337.0 30,058,337.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
1.1.1.4
Nazirliyi
14,214,566.0 14,214,566.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
1.1.1.5
Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti
1,352,929.0 1,352,929.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
1.1.1.6
Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
1,138,227.0 1,138,227.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
1.1.1.7
Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti
1,198,937.0 1,198,937.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
1.1.1.8
Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti
1,012,236.0 1,012,236.0
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
1.1.1.9
Müdafiəsi Nazirliyi
12,933,147.0 12,933,147.0
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
1.1.1.10
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
7,710,669.0 7,710,669.0
1.1.1.11 Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
15,386,447.0 6,532,238.0
1.1.1.12 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
29,980,763.0 29,980,763.0
1.1.1.13 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
18,196,699.0 18,196,699.0
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
1.1.1.14
Dövlət Vergi Xidməti
69,843,988.0 69,843,988.0
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
1.1.1.15
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
14,599,845.0 14,599,845.0
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
1.1.1.16
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti
6,817,948.0 6,817,948.0
1.1.1.17 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
31,380,335.0 31,380,335.0
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
1.1.1.18
yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi
1,715,447.0 1,715,447.0
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
1.1.1.19
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2,814,218.0 2,814,218.0
1.1.1.20 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
29,163,725.0 29,163,725.0
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət
1.1.1.21
Xəzinədarlıq Agentliyi
14,322,843.0 14,322,843.0
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət
1.1.1.22
Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi
984,648.0 984,648.0
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə
1.1.1.23
Nəzarəti Xidməti
3,366,486.0 3,366,486.0
1.1.1.24 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
10,513,146.0 10,513,146.0
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında
1.1.1.25 Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidməti
4,728,388.0 4,728,388.0
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
1.1.1.26
Nazirliyi
7,186,814.0 7,186,814.0
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
1.1.1.27
Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti
658,372.0 658,372.0
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
1.1.1.28
Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi
1,477,749.0 1,477,749.0
1.1.1.29 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
3,378,886.0 3,378,886.0
1.1.1.30 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
5,755,225.0 5,755,225.0
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında
1.1.1.31
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi
1,189,403.0 1,189,403.0
1.1.1.32 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
21,994,680.0 9,167,087.0
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə
1.1.1.33
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
1,005,791.0 1,005,791.0
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
1.1.1.34
üzrə Dövlət Komitəsi
3,387,233.0 3,387,233.0
1.1.1.35 Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
3,986,501.0 3,986,501.0
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
1.1.1.36
Komitəsi
5,740,525.0 5,740,525.0
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
1.1.1.37
Komitəsi
7,271,249.0 7,271,249.0
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
1.1.1.38 Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş
İdarəsi
1,369,445.0 1,369,445.0
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
1.1.1.39 Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma
Baş İdarəsi
2,009,079.0 2,009,079.0
1.1.1.40 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
34,769,180.0 34,769,180.0
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi
1.1.1.41
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
5,876,737.0 5,876,737.0
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
1.1.1.42
Komissiyası
3,179,008.0 3,179,008.0
1.1.1.43 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi
1,313,745.0 1,313,745.0
1.1.1.44 Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti
11,989,743.0 11,989,743.0
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
1.1.1.45
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
47,667,585.0 47,667,585.0
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə
1.1.1.46
üzrə Komissiyasının Katibliyi
173,809.0 173,809.0
1.1.1.47 Dövlət mükafatlarının və təltiflərinin maliyyə təminatı
250,800.0 250,800.0
1.1.1.48 Şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması
212,442,103.0
Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi təşkilatlarının
1.1.1.49
saxlanılması
25,170,762.0 25,170,762.0
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
1.1.1.49.1
(ombudsman)
5,520,802.0 5,520,802.0
1.1.1.49.2 Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
10,110,324.0 10,110,324.0
1.1.1.49.3 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası
6,162,685.0 6,162,685.0
1.1.1.49.4 Məhkəmə-Hüquq Şurası
1.1.1.49.5 Azərbaycan Respublikasının Audiovizual Şurası
1.1.1.50 Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
1.1.1.51 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə
1.1.1.52 orqanları üzrə əməkhaqqı və digər sosial ödənişlərin artımı ilə
bağlı xərclər
Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati
1.1.1.53
strukturunun təkmilləşdirilməsi

1,330,911.0
2,046,040.0
17,822,634.0
2,046,919.0

1,330,911.0
2,046,040.0
17,822,634.0
2,046,919.0

27,495,776.0 27,495,776.0
3,563,958.0 3,563,958.0

1.1.1.55
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

o cümlədən:

1.1

1.1.1.54

235,373,610.0
234,123,905.0

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
1.1.4.8
1.1.4.9
1.1.4.10
1.1.4.11

8,854,209.0

1.1.4.12
1.1.4.13
1.1.4.14
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.2.1
1.1.5.2.2
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.1.1

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya
Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən subvensiya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (dövlət borcu)
Müdafiə və milli təhlükəsizlik
Müdafiə qüvvələri

1.2.5.1
1.2.5.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.5

1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4

212,442,103.0

Büdcələrarası transfertlər

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsi üzrə əməyin ödənişi
xərclərinin tənzimlənməsi, sosial ödənişlər və digər sosial
tədbirlər
Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsi üzrə maddi-texniki
təminatın möhkəmləndirilməsi
Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşdirilən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Milli təhlükəsizlik
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti
Sərhəd xidməti
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti
Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər
fəaliyyətlər
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq
Məhkəmə hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

1.2.1.2

12,827,593.0

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə
orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi
Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə
orqanları üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Beynəlxalq münasibətlər
Beynəlxalq və regional təşkilatlara üzvlük haqqı və maliyyə
institutlarının səhm kapitalında iştirak
Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik
nümayəndəlikləri və konsulluqları
Beynəlxalq fəaliyyət və bu qəbildən olan digər tədbirlər
Beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər
Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik
nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyəti ilə bağlı
digər xərclər
Beynəlxalq, ölkə səviyyəli və bu qəbildən olan digər tədbirlər
Xarici yardımlar
Elm
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və onun tabeliyində olan
müəssisələrin saxlanılması
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondu
“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi
Elm sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi,
sosial ödənişlər və digər sosial tədbirlər
Elm sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi
və əsaslı təmir
Elm sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası
Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi
Dairə seçki komissiyalarının saxlanılması

1.3.2.4.1
1.3.2.4.2
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.10.1
1.3.2.10.2
1.3.2.11
1.3.2.12
1.3.2.13

1,697,597.0 1,697,597.0
440,844,000.0 440,844,000.0
370,750,000.0 370,750,000.0
27,300,000.0 27,300,000.0
125,950,000.0 125,950,000.0
31,200,000.0 31,200,000.0
186,300,000.0 186,300,000.0
10,000,000.0
176,300,000.0
12,000,000.0
204,937,485.0

10,000,000.0
176,300,000.0
12,000,000.0
203,687,780.0

1,249,705.0

134,008,724.0 134,008,724.0
4,192,755.0
2,895,227.0
8,799,381.0
280,896.0
1,781,528.0
16,415,359.0
11,540,156.0

4,192,755.0
2,895,227.0
8,799,381.0
280,896.0
1,781,528.0
16,415,359.0
11,540,156.0

250,800.0 250,800.0
9,871,039.0 8,621,334.0

1,249,705.0

100,000.0 100,000.0
753,200.0 753,200.0
3,700,000.0
10,348,420.0
29,638,331.0
2,014,385.0
27,623,946.0
6,697,089.0
20,926,857.0
464,180,000.0
5,300,000.0
1,300,000.0
457,580,000.0
1,792,000,000.0
5,084,759,665.0

3,700,000.0
10,348,420.0
29,638,331.0
2,014,385.0
27,623,946.0
6,697,089.0
20,926,857.0
464,180,000.0
5,300,000.0
1,300,000.0
457,580,000.0
1,792,000,000.0
5,084,759,665.0

2,164,704,591.0 2,164,704,591.0
1,941,544,061.0 1,941,544,061.0
37,061,499.0 37,061,499.0
62,303,561.0 62,303,561.0
100,195,470.0 100,195,470.0
23,600,000.0
295,006,782.0
237,290,624.0
57,716,158.0
433,205,951.0
433,205,951.0
4,680,977.0
4,680,977.0
2,187,161,364.0
6,718,864.0
2,180,442,500.0
2,482,255,232.0
133,666,345.0
9,407,870.0
19,304,253.0

23,600,000.0
295,006,782.0
237,290,624.0
57,716,158.0
433,205,951.0
433,205,951.0
4,680,977.0
4,680,977.0
2,187,161,364.0
6,718,864.0
2,180,442,500.0
2,482,230,351.0
133,666,345.0
9,407,870.0
19,304,253.0

24,881.0

10,963,545.0 10,963,545.0
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi
3,759,676.0 3,759,676.0
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi
3,190,605.0 3,190,605.0
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi
3,338,872.0 3,338,872.0
Şəki Apellyasiya Məhkəməsi
2,420,988.0 2,420,988.0
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (maliyyə
təminatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən həyata keçirilən məhkəmələr)
81,280,536.0 81,280,536.0
Hüquq mühafizə
1,840,747,828.0 1,840,747,828.0
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
722,095,048.0 722,095,048.0
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunların Baş İdarəsi
274,192,860.0 274,192,860.0
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
59,384,977.0 59,384,977.0
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar
Xidməti
136,410,277.0 136,410,277.0
Xidmətin və onun tabeliyində olan müəssisələrin saxlanılması
90,137,623.0 90,137,623.0
Penitensiar fəaliyyət
46,272,654.0 46,272,654.0
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
337,836,820.0 337,836,820.0
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
95,860,259.0 95,860,259.0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti
140,001,071.0 140,001,071.0
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti
20,482,419.0 20,482,419.0
Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi
Dövlət Agentliyi
32,943,396.0 32,943,396.0
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti
18,558,713.0 18,558,713.0
Xidmətin və onun tabeliyində olan müəssisələrin saxlanılması
18,388,213.0 18,388,213.0
Miqrasiya fəaliyyəti
170,500.0 170,500.0
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin
Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın İşçi Qrupu
368,682.0 368,682.0
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu
340,817.0 340,817.0
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası katibinin
xidməti
2,272,489.0 2,272,489.0

(ardı 6-cı səhifədə)

6

5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 562-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
3 dekabr tarixli 401-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1526 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
(əvvəli 5-ci səhifədə)
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.4
1.3.4.1
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.6.4
1.3.6.5
1.3.6.6
1.3.6.7
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4
1.4.5.5
1.4.5.6
1.4.5.7
1.4.6
1.4.6.1
1.4.6.2
1.4.6.3
1.4.6.4
1.4.6.5
1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.7.3
1.4.8
1.4.8.1
1.4.8.2
1.4.8.3
1.4.8.4
1.4.8.5
1.4.8.6
1.4.8.7
1.4.8.8
1.4.8.9
1.4.8.10
1.4.8.11
1.4.8.12
1.4.8.13
1.4.8.14
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6
1.5.2.7
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.4.3
1.5.4.4
1.5.4.5
1.5.4.6
1.5.4.7

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Prokurorluq
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu
Məhkəmə qərarlarının icrası
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Hüquqi yardım
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə
aid edilən digər fəaliyyət
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (Probasiya Xidməti
üçün elektron nəzarət vasitələrinin alınması)
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları
üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi, sosial ödənişlər və
digər sosial tədbirlər
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları
üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq
orqanları üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların
büdcədənkənar xərcləri
İctimai asayiş, sosial və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları
üzrə əməkhaqqı və digər sosial ödənişlərin artımı ilə bağlı xərclər
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Təhsil
Məktəbəqədər təhsil
Yerli icra hakimiyyəti orqanları
Ümumi təhsil
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Bakı Dövlət Universiteti
Peşə təhsili
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Orta ixtisas təhsili
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Ali təhsil
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
“ADA” Universiteti
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı
filialı
Milli Aviasiya Akademiyası
Əlavə təhsil
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası
Təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Tibb Universiteti
Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların
Baş İdarəsi
Yerli icra hakimiyyəti orqanları
Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində
digər tədbirlər
Təhsil sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi, sosial
ödənişlər və digər sosial tədbirlər
Təhsil sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və
əsaslı təmir
Təhsil sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların
büdcədənkənar xərcləri
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Səhiyyə
Poliklinikalar və ambulatoriyalar
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Xəstəxanalar
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Azərbaycan Tibb Universiteti
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin akademik Zərifə
Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya
Mərkəzi
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin akademik Zərifə
Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya
Mərkəzi
Səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların
Baş İdarəsi

108,577,339.0
89,385,055.0
19,192,284.0
10,000,000.0
10,000,000.0
4,390,106.0
4,365,225.0
24,881.0

108,577,339.0
89,385,055.0
19,192,284.0
10,000,000.0
10,000,000.0
4,365,225.0
4,365,225.0

1.5.4.8
1.5.4.9
1.5.4.10
24,881.0
24,881.0

384,873,614.0 384,873,614.0

1.5.4.11
1.5.4.12
1.6
1.6.1

6,900,000.0 6,900,000.0

1.6.1.1

23,920,614.0 23,920,614.0

1.6.1.2

2,801,000.0 2,801,000.0

1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.3

241,920,000.0 241,920,000.0
70,332,000.0 70,332,000.0
9,000,000.0
30,000,000.0
3,886,648,443.0
377,004,282.0
377,004,282.0
2,091,019,320.0
2,083,459,590.0
4,481,590.0
2,068,548.0
1,009,592.0
63,843,628.0
1,031,958.0
61,608,664.0
1,203,006.0
87,350,384.0
15,091,800.0
69,905,989.0
629,925.0
1,722,670.0
60,254,899.0
2,568,543.0
3,098,471.0
1,120,205.0
20,268,837.0
12,500,700.0
7,789,143.0
12,909,000.0
8,679,522.0
693,043.0

9,000,000.0
30,000,000.0
3,505,732,065.0

2,091,019,320.0
2,083,459,590.0
4,481,590.0
2,068,548.0
1,009,592.0
63,843,628.0
1,031,958.0
61,608,664.0
1,203,006.0
87,350,384.0
15,091,800.0
69,905,989.0
629,925.0
1,722,670.0
60,254,899.0
2,568,543.0
3,098,471.0
1,120,205.0
20,268,837.0
12,500,700.0

1.6.3.1
1.6.4
380,916,378.0
377,004,282.0
377,004,282.0

1.6.4.4
1.6.4.5
1.6.4.6
1.6.4.7
1.6.4.8
1.6.4.8.1
1.6.4.8.2
1.6.4.9
1.6.4.10
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5

7,789,143.0
12,909,000.0
8,679,522.0
693,043.0

224,500.0
7,020,701.0
5,136,953.0
962,131.0
921,617.0
1,187,563,611.0
538,297,986.0
15,878,405.0
9,272,254.0
4,860,133.0
175,317,016.0
2,595,379.0
2,720,315.0

5,470,944.0 5,470,944.0
3,912,096.0
397,323,412.0 397,323,412.0
350,559.0 350,559.0
5,316,960.0 5,316,960.0
26,210,000.0
3,950,248.0
1,708,797,316.0
1,804,324.0
1,804,324.0
169,953,633.0
96,983,664.0
10,529,882.0
1,232,133.0
1,377,718.0

26,210,000.0
3,950,248.0
1,708,797,316.0
1,804,324.0
1,804,324.0
169,953,633.0
96,983,664.0
10,529,882.0
1,232,133.0
1,377,718.0

7,879,919.0 7,879,919.0
45,490,271.0
6,460,046.0
2,590,726.0
202,051.0

45,490,271.0
6,460,046.0
2,590,726.0
202,051.0

1,126,578.0 1,126,578.0
1,262,097.0
1,534,448,633.0
66,770,079.0
15,822,317.0
5,456,328.0
8,837,138.0
12,456,273.0
10,231,577.0

1,262,097.0
1,534,448,633.0
66,770,079.0
15,822,317.0
5,456,328.0
8,837,138.0
12,456,273.0
10,231,577.0

4,081,691.0 4,081,691.0

1.6.4.2
1.6.4.3

1.7.1.6

1,654,971.0 1,654,971.0
3,701,523.0 3,701,523.0
2,405,485.0 2,405,485.0
224,500.0
7,020,701.0
5,136,953.0
962,131.0
921,617.0
1,191,475,707.0
538,297,986.0
15,878,405.0
9,272,254.0
4,860,133.0
175,317,016.0
2,595,379.0
2,720,315.0

1.6.4.1

1.7.1.7
1.7.1.8
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2
3,912,096.0

1.7.2.3
1.7.2.4
1.7.2.5
1.7.2.6
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2
1.7.3.2

3,912,096.0

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.4.3
1.7.4.4
1.7.4.5
1.7.4.6
1.7.4.7
1.7.4.8
1.7.4.9
1.7.4.10
1.7.4.11
1.7.4.12
1.7.4.13
1.7.4.14
1.7.4.15
1.7.4.16
1.7.4.17
1.7.4.18
1.7.4.19
1.8
1.8.1
1.8.1.1
1.8.2

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi, sosial
ödənişlər və digər sosial tədbirlər
Əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi
sığortalanması xərcləri və səhiyyə sahəsində bir sıra dövlət
proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı
Səhiyyə sahəsi üzrə sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
Səhiyyə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Sosial müdafiə və sosial təminat
Sosial müdafiə
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi
Sosial təminat
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Yerli icra hakimiyyəti orqanları
Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar
Sosial təminat sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və
tədbirlər
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi
Dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması
məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün
ayrılan vəsait
Sosial təminat sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi,
sosial ödənişlər və digər sosial tədbirlər
Sosial müdafiə və digər sosial təminat xərcləri
Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə
üzvlərinin təminatı
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi (paralimpiya oyunlarının keçirilməsi, hazırlıq və digər
təşkilati işlər)
Əqli imkanları məhdud olan idmançılar üzrə
Fiziki imkanları məhdud olan idmançılar üzrə
Sosial müdafiə və sosial təminat sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın
möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti
və bu qəbildən olan digər fəaliyyət
Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
“Bakı Kristal Zalı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mirzə Fətəli
Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Yerli icra hakimiyyəti orqanları
Televiziya, radio və nəşriyyat
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinə verilən maliyyə yardımı
Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları
Şirkətinə verilən maliyyə yardımı
“Azərbaycan Nəşriyyatı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (dövlət
sifarişlərinin yerinə yetirilməsi)
“Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Azərbaycan Milli
Nümayəndəliyinə verilən subsidiya
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Radio və televiziya redaksiyalarının saxlanılması
Bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili
Gənclər siyasəti
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti
sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər
Heydər Əliyev Mərkəzi
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının
daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Qeyri-dövlət təşkilatlarına maliyyə yardımı
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi
Siyasi partiyalara verilən maliyyə yardımı
“Bakı Konqres Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Yerli icra hakimiyyəti orqanları
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti
və bu qəbildən olan digər fəaliyyət sahəsi üzrə əməyin ödənişi
xərclərinin tənzimlənməsi, sosial ödənişlər və digər sosial tədbirlər
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti
və bu qəbildən olan digər fəaliyyət sahəsi üzrə maddi-texniki
təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti
və bu qəbildən olan digər fəaliyyət sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşdirilən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Mənzil
Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşdirilən müəssisə və
təşkilatlar
Kommunal təsərrüfatı

10,464,580.0 10,464,580.0
174,021.0 174,021.0
1,125,674,629.0 1,125,674,629.0
264,000,000.0 264,000,000.0
10,480,000.0 10,480,000.0
3,728,597,932.0 3,723,587,294.0
278,277,813.0 278,277,813.0

5,010,638.0

276,950,786.0 276,950,786.0
1,327,027.0
5,585,422.0
574,784.0
5,010,638.0
50,000.0

1,327,027.0
574,784.0
574,784.0
50,000.0

5,010,638.0
5,010,638.0

50,000.0 50,000.0
3,444,684,697.0 3,444,684,697.0
1,679,971,545.0 1,679,971,545.0
367,539,425.0 367,539,425.0
1,003,200.0 1,003,200.0
1,231,967,169.0 1,231,967,169.0
3,009,600.0 3,009,600.0
56,170,548.0 56,170,548.0
343,368.0 343,368.0
371,184.0 371,184.0
200,640.0 200,640.0
170,544.0 170,544.0
1,078,440.0 1,078,440.0
103,230,218.0 103,230,218.0
463,165,531.0
206,190,611.0
186,684,977.0
563,524.0
795,839.0
347,778.0
2,940,000.0

447,606,046.0
203,803,926.0
186,684,977.0
563,524.0
795,839.0
347,778.0
2,940,000.0

9,841,090.0 9,841,090.0
2,630,718.0 2,630,718.0
2,386,685.0
54,155,734.0 54,127,928.0

15,559,485.0
2,386,685.0

2,386,685.0
27,806.0

34,231,500.0 34,231,500.0
17,069,099.0 17,069,099.0
1,934,922.0 1,934,922.0
619,973.0
272,434.0
27,806.0
45,432,341.0
44,198,072.0
29,405,943.0
14,792,129.0
1,234,269.0
157,386,845.0
11,444,590.0
479,844.0
1,302,777.0
1,496,935.0
33,238,824.0
493,574.0

619,973.0
272,434.0
35,131,511.0
33,897,242.0
20,857,410.0
13,039,832.0
1,234,269.0
154,542,681.0
11,444,590.0
479,844.0
1,302,777.0
1,496,935.0
33,238,824.0
493,574.0

27,806.0
10,300,830.0
10,300,830.0
8,548,533.0
1,752,297.0
2,844,164.0

348,364.0 348,364.0
6,570,160.0 6,570,160.0
6,435,169.0 6,435,169.0
1,103,520.0 1,103,520.0
5,000,000.0 5,000,000.0
7,548,880.0 7,548,880.0
12,084,780.0 12,084,780.0
222,941.0 222,941.0
2,844,164.0

2,844,164.0

1,779,700.0 1,779,700.0
6,189,641.0 6,189,641.0
53,041,482.0 53,041,482.0
5,761,500.0 5,761,500.0
272,673,797.0 117,023,740.0
49,101,755.0

155,650,057.0
49,101,755.0

49,101,755.0
117,094,481.0 47,850,160.0

49,101,755.0
69,244,321.0

(ardı 7-ci səhifədə)

7

5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 562-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
3 dekabr tarixli 401-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1526 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
(əvvəli 6-cı səhifədə)
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3
1.8.4.4
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.4
1.9.1.5
1.9.1.6
1.9.2
1.9.2.1
1.9.3
1.9.3.1
1.9.4
1.9.4.1
1.10
1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.3
1.10.3.1
1.10.4
1.10.4.1
1.10.5
1.10.5.1
1.10.5.2
1.10.5.3
1.10.5.4
1.10.5.5
1.10.6
1.10.6.1
1.11
1.11.1
1.11.1.1
1.11.1.2
1.11.1.3
1.11.1.4
1.11.1.5
1.11.1.6
1.11.1.7
1.11.1.8
1.11.1.9
1.11.2
1.11.2.1
1.11.3
1.11.3.1
1.11.3.2
1.11.3.3
1.11.3.4
1.11.3.5
1.11.4
1.11.4.1
1.11.5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilən maliyyə
yardımı
Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşdirilən
müəssisə və təşkilatlar
Su təsərrüfatı
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Su anbarlarının və hidroqovşaqların texniki təhlükəsizliyinin
qiymətləndirilməsi və bu qəbildən olan digər tədbirlərin
maliyyə təminatı
Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə kommunal,
kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşdirilən
müəssisə və təşkilatlar
Kənd təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı tədbirləri
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (kənd təsərrüfatı
heyvanlarının və bitkilərinin sığortalanması və Aqrar Sığorta
Fondunun nizamnamə kapitalının formalaşdırılması)
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı
hüquqmüəyyənedici sənədlərin verilməsi üçün göstərilən
xidmətlərə görə xərclər
Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın
möhkəmləndirilməsi
Baytarlıq
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Meliorasiya
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
Kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər
Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşdirilən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
Ətraf mühitin mühafizəsi
Bioloji zənginliyin qorunması
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti
Hidrometeorologiya tədbirləri
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti
Meşə təsərrüfatı
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
Balıqçılıq və ovçuluq
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti
Ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və
təmizlənməsi
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
“Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiya
Su təchizatı qurğularının istismarı və onlara xidmətlə bağlı
bələdiyyələrə verilən maliyyə yardımı
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə kommunal,
kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər
Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşdirilən
müəssisə və təşkilatlar
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər
xidmətlər
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşdirilən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri
İqtisadi fəaliyyət
Nəqliyyat və rabitə
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə
verilən subsidiya
“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən
subsidiya
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
“Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)”
publik hüquqi şəxs (nizamnamə kapitalının artırılması yolu ilə
borc öhdəliklərinin tənzimlənməsi)
Nəqliyyat və rabitə sahələrində digər tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşdirilən
müəssisə və təşkilatlar
İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Tikinti və şəhərsalma
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası
Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması
Vətən müharibəsi nəticəsində zərər çəkmiş yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinin bərpası və yenidənqurulması
Geodeziya və faydalı qazıntılar
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
Yanacaq və enerji kompleksi

1.11.5.1

327,500.0 327,500.0
6,425,070.0 6,425,070.0

1.11.6
1.11.6.1

41,097,590.0 41,097,590.0

1.11.6.1.1

69,244,321.0
14,500,000.0 14,500,000.0
4,500,000.0 4,500,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0
91,977,561.0 54,673,580.0

69,244,321.0

1.11.6.2

37,303,981.0

1.11.6.3
1.11.6.4

3,100,000.0 3,100,000.0

1.11.6.5

35,000,000.0 35,000,000.0
16,573,580.0 16,573,580.0
37,303,981.0
997,322,754.0 997,322,754.0
477,483,667.0 477,483,667.0
3,080,000.0 3,080,000.0

1.11.6.1.2

1.11.6.6
37,303,981.0

1.11.6.6.1
1.11.6.6.2

451,200,000.0 451,200,000.0

1.11.6.7
1.11.6.8

12,073,667.0 12,073,667.0

1.11.6.9
1.11.6.10

5,380,000.0 5,380,000.0

1.11.6.11

1,750,000.0 1,750,000.0

1.11.6.12

4,000,000.0 4,000,000.0
47,535,447.0 47,535,447.0

1.11.6.13
1.11.6.14

47,535,447.0 47,535,447.0
459,939,640.0 459,939,640.0

1.11.6.15

459,939,640.0 459,939,640.0
12,364,000.0 12,364,000.0
12,364,000.0 12,364,000.0
292,153,686.0 83,576,940.0
8,180,796.0 8,180,796.0

208,576,746.0

429,984.0 429,984.0
7,750,812.0 7,750,812.0
10,966,058.0 10,966,058.0

1.11.6.16
1.12
1.12.1
1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.2
1.12.2.1
1.12.2.2
1.12.2.3
1.12.2.4

732,397.0 732,397.0

1.12.2.5

10,233,661.0 10,233,661.0
15,467,857.0 15,467,857.0

1.12.2.6
1.12.3
1.12.3.1

15,467,857.0 15,467,857.0
1,443,272.0 1,443,272.0

1.12.4
1.12.4.1
1.12.4.2

1,443,272.0 1,443,272.0
255,545,703.0 46,968,957.0

208,576,746.0

1.12.4.4

9,158,930.0 9,158,930.0
33,035,200.0 33,035,200.0

1.12.4.4.1

4,325,000.0 4,325,000.0
449,827.0 449,827.0
208,576,746.0

208,576,746.0

550,000.0 550,000.0
550,000.0 550,000.0
7,067,986,323.0 7,023,763,787.0
217,348,340.0 173,125,804.0

1.12.4.3

1.12.4.4.2
1.12.4.4.2.1
1.12.4.4.2.2
1.12.4.4.2.3

44,222,536.0
44,222,536.0

10,010,000.0 10,010,000.0

1.12.4.4.3
1.12.4.4.4
1.12.4.4.5

51,916,000.0 51,916,000.0
1,176,500.0 1,176,500.0

1.12.4.4.6

12,898,020.0 12,898,020.0

1.12.4.4.7

1,300,000.0 1,300,000.0

1.12.4.4.8
1.12.4.4.9

23,000,000.0 23,000,000.0

1.12.4.4.10

29,000,000.0 29,000,000.0
43,825,284.0 43,825,284.0
44,222,536.0
56,070,992.0 56,070,992.0
56,070,992.0 56,070,992.0
5,972,270,500.0 5,972,270,500.0
1,370,500.0
3,286,400,000.0
2,670,000,000.0
500,000.0

1,370,500.0
3,286,400,000.0
2,670,000,000.0
500,000.0

14,000,000.0 14,000,000.0
8,175,975.0 8,175,975.0
8,175,975.0 8,175,975.0
1,900,000.0 1,900,000.0

1.12.4.4.11
44,222,536.0

1.12.4.4.12

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi
1,900,000.0 1,900,000.0
İqtisadi fəaliyyətlə bağlı digər xidmətlər
812,220,516.0 812,220,516.0
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
54,091,668.0 54,091,668.0
Azərbaycan Respublikasının xaricdəki ticarət
nümayəndələrinin saxlanılması
5,800,000.0 5,800,000.0
Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin, biometrik pasportların və
lisenziya blanklarının çap edilməsi
48,291,668.0 48,291,668.0
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi (Böyükşor gölünün mühafizəsi və ətrafının
abadlaşdırılması)
800,000.0 800,000.0
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən
olunması)
600,600.0 600,600.0
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət
hüquqlarının qorunması
28,500,000.0 28,500,000.0
Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi, stimullaşdırılması və
bu qəbildən olan digər tədbirlər
11,300,000.0 11,300,000.0
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət
Fondu
100,000,000.0 100,000,000.0
Nizamnamə kapitalının artırılması (güzəştli ipoteka
kreditlərinin maliyyələşdirilməsi)
95,000,000.0 95,000,000.0
Sahibkarlıq subyektlərinin manatla aldıqları kreditlərə
hesablanmış faizlərə görə subsidiyanın maliyyələşdirilməsi
5,000,000.0 5,000,000.0
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
13,000,000.0 13,000,000.0
Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumu
4,700,000.0 4,700,000.0
İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə maliyyələşdirilən təşkilatların
büdcədənkənar xərcləri
1,400,000.0 1,400,000.0
Xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr
110,000.0 110,000.0
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nizamnamə
kapitalının artırılması (Heydər Əliyev adına Neft Emalı
Zavodunun yenidənqurulması və modernləşdirilməsi)
214,000,000.0 214,000,000.0
Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatlar aparılması ilə bağlı
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və güzəştlərə
dair reyestrlərin yaradılması ilə bağlı xərclər
5,000,000.0 5,000,000.0
İqtisadi dəstək üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı
140,000,000.0 140,000,000.0
Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması
66,898,248.0 66,898,248.0
Dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə faizlərin
subsidiyalaşdırılması və problemli kreditlərin həlli ilə bağlı
maliyyə təminatı
8,820,000.0 8,820,000.0
“Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxs
163,000,000.0 163,000,000.0
Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər
1,964,128,777.0 1,939,347,108.0
Ehtiyat fondları
628,000,000.0 628,000,000.0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu
518,000,000.0 518,000,000.0
Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu
110,000,000.0 110,000,000.0
Məqsədli büdcə fondları
662,165,000.0 662,165,000.0
“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu
650,000,000.0 650,000,000.0
Meşələrin qorunub saxlanması və təkrar istehsalı fondu
3,700,000.0 3,700,000.0
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu
5,800,000.0 5,800,000.0
Mineral-xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu
1,200,000.0 1,200,000.0
Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və
mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları
1,350,000.0 1,350,000.0
Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu
115,000.0 115,000.0
Valyuta konvertasiyası
4,000,000.0 4,000,000.0
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
4,000,000.0 4,000,000.0
Əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər
fəaliyyət
669,963,777.0 645,182,108.0
Dövlət ehtiyatlarının yaradılması və təşkili
42,316,300.0 42,316,300.0
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
20,000,000.0 20,000,000.0
Ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi
ilə bağlı xərclər
11,946,580.0
Sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər
595,700,897.0 582,865,808.0
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qarşısında
Azərbaycan Respublikasının maraqlarının müdafiəsi və
həmin Məhkəmənin qərarlarının icrası, dövlət təltiflərinin
hazırlanması
3,989,074.0 3,989,074.0
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
15,809,300.0 15,809,300.0
Xüsusi müdafiə olunan və digər sənədlərin çap edilməsi
5,000,000.0 5,000,000.0
İşlərin qiymətləndirilməsi üçün ekspertlərin cəlb edilməsi və
informasiya idarəetmə sisteminin saxlanılması
10,745,000.0 10,745,000.0
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi
64,300.0 64,300.0
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər üzrə əməkhaqqı və
digər sosial ödənişlərin artımı ilə bağlı xərclər
3,044,934.0 3,044,934.0
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər üzrə büdcədənkənar
xərclər
67,120,500.0 67,120,500.0
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan aztəminatlı ailələrin
əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət büdcəsindən
maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari
sığortası
20,000,000.0 20,000,000.0
Aksiz və nəzarət markalarının sifarişi və onların dövriyyəsinə
nəzarət sisteminin tətbiqi ilə bağlı tədbirlər
9,000,000.0 9,000,000.0
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər sahəsi üzrə
kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər
3,402,000.0 3,402,000.0
Mediasiya Şurası
500,000.0 500,000.0
Yaşayış məntəqələri ilə bağlı sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
30,000,000.0 30,000,000.0
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mərkəzi, yerli icra
hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının müvafiq strukturlarının
yaradılması və onların saxlanılması
10,000,000.0 10,000,000.0
Təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
420,000,000.0 420,000,000.0
Şəhər və rayonlarda yerləşən səfərbərlik ehtiyatları
anbarlarının, ehtiyat idarəetmə məntəqələrinin saxlanılması və
digər tədbirlər
12,835,089.0

24,781,669.0

24,781,669.0

11,946,580.0
12,835,089.0

12,835,089.0

1.2. 3.5-ci bəndə “1.8.3.2-ci,” sözlərindən sonra “1.11.3.5-ci,” sözləri əlavə edilsin;
1.3. 16.1-ci bəndə “2.14-cü,” sözlərindən sonra “2.20-ci,” sözləri, “3.1-ci,” sözlərindən sonra “3.1.8-ci,” sözləri əlavə edilsin;
1.4. 16.5-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 16.6-cı bənd əlavə edilsin:
“həmin Qanunun 2.20-ci və 3.1.8-ci maddələrində “məqsədli büdcə fondu” dedikdə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu nəzərdə tutulur.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 562-VIQD nömrəli
Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 iyul 2022-ci il
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5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan bu gün dünyada
həm də qaz ixracatçısı kimi tanınır
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsindən 15 il keçir

A

zərbaycanda yeni neft
strategiyasının uğurla
həyata keçirilməsi, neft
sənayesinə geniş sərmayə qoyuluşu,
neft əməliyyatlarında müasir
texnika və texnologiyanın tətbiqi
nəticəsində 1999-cu ildə nəhəng
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağı
aşkar edildi. Bununla da XXI əsrdə
respublikamızın neftlə yanaşı,
qaz ixrac edən ölkəyə çevrilməsinə
zəmin yarandı.
Yeri gəlmişkən, burada bəzi
tarixi məqamları qeyd etmək
istərdik. Belə ki, 2001-ci il martın
12-də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində
“Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə
Respublikasına tədarük edilməsinə
dair Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında təbii qazın satışı və
alışı haqqında müqavilə”, həmin il
sentyabrın 29-da isə Gürcüstan Respublikasının Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Bakıya səfəri zamanı
“Təbii qazın Gürcüstan Respublikası
ərazisindən tranziti, nəql edilməsi və
satışına dair Azərbaycan və Gürcüstan Respublikaları arasında saziş”
imzalandı.
Bundan 6 il sonra, 2007-ci il iyulun
3-də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağından hasil edilən təbii qaz
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri
ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə
daxil oldu.
Xatırladaq ki, uzunluğu
690 kilometr olan Bakı-TbilisiƏrzurum (Cənubi Qafqaz Boru
Kəməri - CQBK) kəməri 20 milyard
kubmetrədək qazı nəql etmək gücünə
malikdir. Bu boru kəməri Türkiyə
sərhədinədək Azərbaycanda və Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
xam neft kəmərilə eyni marşrutdadır
və Türkiyədə bu ölkənin qazpaylama
sisteminə birləşdirilib.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinin
fəaliyyətə başlaması Azərbaycanı ilk
dəfə qaz ixracatçısına çevirdi. Kəmərin
açılışından sonra Azərbaycan qazı
Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına ixrac
olunmağa başladı və bu, eyni zamanda, “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin
ikinci mərhələsi və “Cənub Qaz
Dəhlizi” layihəsi üçün bünövrə yaratdı.
Bundan sonra “Cənub Qaz
Dəhlizi”nin fəaliyyətini təmin
etmək məqsədilə Cənubi Qafqaz
Boru Kəmərinin genişləndirilməsi
layihəsinin reallaşdırılmasına başlandı. Tikintinin maliyyələşməsi
“Şahdəniz” müqaviləsinin iştirakçısı
olan şirkətlərdən ibarət Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkəti tərəfindən
həyata keçirildi. Layihənin texniki

operatoru “BP” (tikinti və istismar
işləri üzrə), kommersiya operatoru isə
“Statoyl” (biznes inkişafı və inzibati
işlər üzrə) təyin olundu.
CQBK-nın tikintisinə 2004-cü ilin
sonunda başlayan konsorsium işləri
sürətlə apararaq, 2006-cı ilin may
ayında başa çatdırdı. Elə həmin vaxtdan boru kəmərinin sınaqdan çıxarılması məqsədilə qazla doldurulmasına başlanıldı. “Şahdəniz”də birinci
mərhələ üzrə işlər tam yekunlaşsa

da, yoxlama prosesi getdiyi üçün hələ
də qaz hasil olunmurdu. Buna görə
də ləngiməyə yol verməmək üçün
boru kəmərinin doldurulmasında AÇG
yatağından çıxarılan səmt qazından
istifadə edilirdi. CQBK-nın TürkiyəGürcüstan sərhədinə qədər doldurulmasına təxminən 0,1 milyard kubmetr
qaz tələb olunurdu. Azərbaycan
qazının dünya bazarlarına çatdırılması isə 2006-cı il sentyabrın sonunda
gözlənilirdi.
Türkiyə ərazisində tikinti işləri
gecikdiyinə görə, boru kəmərinin
istifadəyə verilməsi təxirə salındı. Bununla belə, 2006-cı ilin noyabr ayında
SOCAR-dan verilən məlumatda
bildirilirdi ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
boru kəmərinin “Şahdəniz”dən çıxarılan qazla doldurulması prosesinə
başlanılıb. Həmin məlumatda qeyd
olunurdu ki, bütün kəmərin tikintisinin
2,9 milyard dollara başa gələcəyi
gözlənilirdisə, artıq bu rəqəm 4 milyard dolları ötüb. Layihənin bahalanmasının əsas səbəbi kimi, Gürcüstan
və Türkiyədə tikinti işlərinin ləngiməsi,
materialların qiymətinin artması
göstərilirdi.
Ümumi potensial ötürücülük
qabiliyyəti 20 milyard kubmetr,
uzunluğu isə 971 kilometr olan

(Azərbaycan hissəsi 443 kilometr,
Gürcüstan – 248 kilometr, Türkiyə –
280 kilometr) Cənubi Qafqaz boru
kəməri Bakı yaxınlığındakı Səngəçal
terminalından başlayaraq Gürcüstandan keçməklə Türkiyənin Ərzurum
şəhərində BOTAŞ şirkətinin qaz
kəmərləri sisteminə qoşuldu.
2006-cı ilin noyabrında Səngəçal
terminalına ötürülən “Şahdəniz” qazı
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə
nəql olunaraq, 2007-ci il iyulun 3-də

Gürcüstan -Türkiyə sərhədini keçdi.
Bununla da CQBK 2007-ci ilin iyul
ayında tam istifadəyə verildi.
“Şahdəniz -1” proqramı
çərçivəsində qaz hasilatının başlanması və CQBK-nın istismara verilməsi
həm Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına əsaslı təsir göstərdi. Belə
ki, 2006-cı ilin dekabrında Rusiyanın ixrac etdiyi təbii qazın qiymətini
gözlənilmədən nəzərəçarpacaq
səviyyədə qaldırması idxalçı ölkələr
üçün maliyyə-iqtisadi problemlər yaratmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycan Rusiyadan alınan qazı elektrik stansiyalarında istifadə edirdi. Lakin qiymətin
kəskin şəkildə dəyişməsi Azərbaycanı
öz enerji balansına yenidən baxmağa
sövq etdi. “Şahdəniz” qazına güvənən
Azərbaycan 2007-ci ildən qaz idxalından imtina edərək, daxili tələbatını öz
ehtiyatları hesabına ödəməyi qərara
aldı. Hətta həmin ildən başlayaraq
Azərbaycan qaz ixrac edən ölkəyə
çevrildi.
Beləliklə, regionun enerji balansını müəyyənləşdirən yeni qaz
yatağı və infrastrukturu öz rolunu
oynamağa başladı. Bakı-TbilisiƏrzurum boru kəmərinin istifadəyə
verilməsini yüksək qiymətləndirən

Prezident İlham Əliyev qeyd edirdi ki,
“bu layihə, bir növ, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın kölgəsində idi. Ancaq bu gün
hamı görür ki, onun nə qədər böyük
strateji əhəmiyyəti var. Nəzərə alsaq
ki, xüsusilə indi dünyada və Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələləri
çox önəm daşıyır, onda görərik ki,
Azərbaycan qazının Gürcüstana və
Türkiyəyə gətirilməsinin çox böyük
strateji əhəmiyyəti var”.
“Şahdəniz” yatağının kəşf edilməsi
Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatlarına malik olduğunu göstərdi. Aparılan
dəqiqləşmələr yatağın minimum
1 trilyon 200 milyard kubmetr qaz ehtiyatlarının olmasını təsdiq etdi.“Azəri –
Çıraq – Günəşli” yatağındakı ehtiyatlar
da nəzərə alınmaqla artıq 2007-ci ildə
ölkənin ümumi qaz ehtiyatları 1 trilyon
500 milyard kubmetrə çatırdı.Davam
etdirilən kəşfiyyat işləri bu ehtiyatların
artacağına böyük inam yaradırdı.
Xəzər dənizinin qaz potensialı Avropa ölkələrinin Azərbaycana marağını daha da artırırdı. Elə həmin dövrdə
Gürcüstanın qaz ehtiyaclarının 75
faizini ödəyən Azərbaycan Türkiyə
bazarında da tədricən öz yerini tutmağa başlayırdı. Buna görə də təsadüfi
deyil ki, 2006-cı il noyabrın 6-da
Brüsseldə “Azərbaycan Respublikası
ilə Avropa İttifaqı arasında enerji
məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa
dair Anlaşma Memorandumu” imzalandı. Azərbaycan qazının Avropaya
çıxarılmasına şərait yaradan növbəti
addım isə 2007-ci ildə Türkiyə və Yunanıstan qazpaylayıcı şəbəkələrinin
birləşdirilməsi oldu. Bununla da
Azərbaycan neftinin ardınca təbii qazının da Avropa bazarlarına çatdırılması perspektivləri genişləndi.
Beləliklə, müqavilənin imzalandığı
dövrdə böyük mübahisələr doğuran
“Şahdəniz” yatağının proqnozları
artıqlaması ilə doğrultması nəinki
Azərbaycanın təbii qaza olan daxili
tələbatını ödəməyə imkan verdi, hətta
ölkənin qaz ixracatçısına çevrilməsini
şərtləndirdi. Xarici neft şirkətləri
ilə səmərəli əməkdaşlıq, qonşu
dövlətlərlə qaz ixrac boru kəmərinin
tikintisinə dair qarşılıqlı maraqlara
söykənən sazişlərin imzalanması, meydana çıxan problemlərin
qətiyyətlə ardıcıl şəkildə həll olunması
Bakı – Tbilisi – Ərzurum ixrac boru
kəməri kimi strateji layihənin uğurla
həyata keçirilməsi ilə nəticələndi.

“Xalq qəzeti”

Bugünlərdə Aşqabadda keçirilmiş Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI
Zirvə Toplantısında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışında qeyd olunduğu
kimi, hövzəətrafı ölkələrin əməkdaşlığının müqavilə-hüquqi bazası getdikcə
möhkəmlənir. Təhlükəsizlik, hidrometeorologiya, nəqliyyat, suyun bioloji ehtiyatlarının
qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi, fövqəladə halların qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması sahələrində, habelə qarşılıqlı maraq doğuran başqa
sahələrdə ötən illərdə müvafiq sazişlər imzalanıb və qüvvəyə minib.

Azərbaycan Xəzərətrafı
regionun əsas logistika mərkəzidir
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair
2018-ci ildə Aktauda imzalanmış konvensiya
bu sənədlər içərisində tarixi əhəmiyyət kəsb
edir. Konvensiyanın tezliklə qüvvəyə minməsi
dövlətlərimizin bundan sonrakı hərtərəfli
qarşılıqlı fəaliyyətinə və əməkdaşlığına
yönəlmiş daha təsirli tədbirlər görülməsi üçün
möhkəm hüquqi zəmin yaradacaq. Xəzəryanı
ölkələr arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri, o cümlədən BMT, ATƏT,
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri
Təşkilatı, MDB və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
Xəzər dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin
mühüm amilidir. Artıq Xəzər dənizi regionun
xalqlarının rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş
bir çox beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib hissəsidir.
Xəzər dənizindəki nəqliyyat şəbəkəsi də
daxil olmaqla Azərbaycan Avrasiyanın mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkəmiz Şərq–Qərb və Şimal–Cənub
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında
da mərkəzi həlqə rolunu oynayır. Ölkəmiz
Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun
səmərəli fəaliyyətinə də önəmli töhfəsini verir.
Bu marşrut Xəzəryanı dövlətlərin nəqliyyat
potensialından maksimum dərəcədə istifadə
etməyə imkan verəcək və logistika infrastrukturunun inkişafına dair yeni beynəlxalq layihələrin
həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.
Ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində qapanmış
Zəngəzur dəhlizinin açılması da artıq reallığa çevrilir. Azərbaycan Vətən müharibəsində
qazandığı qələbə ilə ərazi bütövlüyünü bərpa
edəndən sonra Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
yenidən qurulması, kommunikasiyaların
bərpası, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat
əlaqələrinin inkişafı üzrə genişmiqyaslı işlər

görməyə başlayıb. Ölkəmizin işğaldan azad
etdiyi ərazilərə nəzarəti bərpa etməsi, 30
illik münaqişəyə son qoyması regionda yeni
reallıqlar yaradıb. Dünyanın inkişaf etmiş
güclü dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar, siyasi
mərkəzlər bu reallığı qəbul edərək ölkəmizlə
əməkdaşlıq üçün təşəbbüslər irəli sürürlər.
Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində
öz haqqını bərpa edərək, bütün dünyaya güclü
dövlət olduğunu göstərdi. Artıq Cənubi Qafqaz
regionu dedikdə ağıla ilk gələn Azərbaycandır.
Azərbaycan, sözün əsl mənasında, regionun
güclü dövləti, başqa sözlə desək, yeni güc
mərkəzidir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş və uzaqgörən, eyni zamanda, qətiyyətli siyasət nəticəsində Azərbaycan
dövləti bu tarixi uğurlara nail olub. Ölkəmiz
üstün coğrafi mövqeyi, gerçəkləşdirdiyi önəmli
regional və beynəlxalq layihələrlə Xəzərətrafı
ölkələr arasında aparıcı nəqliyyat və logistika
mərkəzinə çevrilmişdir.

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məcisin Səhiyyə komitəsinin sədri,
akademik

Assosiasiya işsiz şəxslərin peşə
hazırlığına start verir
DAİR Hotellər və Restoranlar Assosiasiyası təhsiltədris, maarifləndirmə və
elm ocağı olan ATHEC
Azərbaycan Turizm və
Qonaqpərvərlik Tədris
Mərkəzi və Barattson
Tədris Mərkəzi ilə birgə
ƏƏSMN tabeliyində olan
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə işaxtaran və
işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkilində növbəti
ixtisaslar üzrə qrupların
toplanmasına start verir.
Assosiasiyadan bildirilib
ki, mütəxəssislər sənayenin
ehtiyac, tələb və çağırışlarını
daimi öyrənərək peşə
ixtisasları sırasından ən
populyar və daha çox tələb
edilən ixtisasları seçir və
tədris proqramlarının tətbiqini
həyata keçirir. Növbəti
seçilmiş peşə hazırlığı

istiqamətləri – “Barista”, “Hotel
Xadiməsi” və “Ofisiant” peşə
ixtisalarıdır. Peşə hazırlığı
proqramını müvəffəqiyyətlə
keçmiş şəxslər işlə təmin
edilmə imkanları əldə edirlər.
Təlim müddətində müdavimlər
təqaüd alırlar və peşə hazırlığı
keçmək üçün zəruri tədris və
təcrübə ləvazimatları ilə təmin

olunurlar. Kursun sonunda
məzunlara sertifikatlar verilir.
Sözügedən ixtisas üzrə
peşə hazırlığı kursuna
cəlb olunmaq üçün Bakı,
Sumqayıt şəhərləri və
Abşeron rayonu üzrə
Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin DOST
Mərkəzlərinə, digər inzibati
ərazilər üzrə isə Dövlət
Məşğulluq Agentliyinin yerli
qurumlarına müraciət etmək,
işsiz kimi qeydiyyata düşmək
lazımdır. Əlavə məlumatları
həftənin I-V günləri,
11.00-17.00 saatlarında
0124347877 / 0506610075
telefon və whatsapp vasitəsilə
və yaxud edu@dair.az
elektron poçt ünvanından əldə
etmək olar.

“Xalq qəzeti”

Ermənistan “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin iyulun 4-də Prezident İlham Əliyevlə telefon söhbətində Brüssel gündəliyinə aid məsələlər müzakirə edilib. Şarl Mişel
tərəfindən Cənubi Qafqazda sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin
təmin olunmasının Avropa İttifaqı üçün vacibliyi bir daha
vurğulanıb.
Aİ Şurasının Prezidenti söhbətində Avropa İttifaqının
Ermənistan və Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması,
sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin
açılması istiqamətində səylərini
davam etdirəcəyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev Şarl
Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə
keçirilən üçtərəfli görüşləri, bu
çərçivədə əldə olunan razılaşmaları qeyd edərək, ölkəmizin
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması
və sülh müqaviləsinin imzalanması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin açılması istiqamətində
danışıqların real nəticələrə gətirib
çıxaracağına əminliyini vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı işğaldan
azad edilən ərazilərdə Azərbaycanın
üzləşdiyi genişmiqyaslı mina problemini xatırladaraq, birinci ErmənistanAzərbaycan müharibəsindən
etibarən itkin düşmüş hesab olunan
4 min nəfərə yaxın azərbaycanlının
taleyinə Ermənistan tərəfindən
aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini də
bildirib.
Buradan aydın görünür ki,
Azərbaycan qlobal öhdəliklərə,
humanizm dəyərlərinə sadiqliyini daim nümayiş etdirir, sülh və
təhlükəsizliyin gerçəkləşdirilməsi

istiqamətində çevik, konstruktiv siyasət həyata keçirir. Bütün
bu səylər isə dünyada yüksək
dəyərləndirilir, beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən dəstəklənir.
Azərbaycan yerləşdiyi regionda davamlı sabitliyin yaranması, möhkəmlənməsi üçün
təkcə təşəbbüslərlə çıxış etmir,
eyni zamanda, bu məsələdə öz
əməli töhfəsini də əsirgəmir, bu
istiqamətdə real addımlar atır və
bölgənin yeni əməkdaşlıq formatının
qurulması məqsədilə infrastruktur
layihələrinin icrasını sürətləndirir.
Təəssüf ki, bu, Ermənistan
tərəfində özünü qabarıq büruzə
vermir. Düzdür, bu ölkədə revanşist müxalif qüvvələrdən fərqli
olaraq, bölgədə əmin-amanlığın
bərpasının zəruriliyini anlayanların
fikrincə, Ermənistan heç bir halda
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə danışıqlardan, eləcə
də Azərbaycanla sülh sazişindən
imtina etməməlidir, çünki əks halda
növbəti məğlubiyyətlə üzləşə bilər.
Politoloq Stepan Qriqoryan
“Azadlıq” radiosunun erməni
xidmətinə müsahibəsində
Ermənistanı indiki geosiyasi
vəziyyətdə heç kimə arxayın olmamağa çağırıb: “Azərbaycan indi
beynəlxalq ictimaiyyətə izah etməyə
çalışır ki, Ermənistan sülh sazişinin
imzalanmasına, sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasına maraq

göstərmir. Ona görə də istəsək
də, istəməsək də, Ermənistan bu
proseslərdə iştirak etməli və heç bir
halda “yox” deməməlidir”.
Ermənistanın keçmiş səhiyyə
naziri, hakim “Mülki müqavilə”
partiyasından olan deputat Arsen Torosyan isə öz Facebook
səhifəsində baş vermiş geosiyasi
dəyişikliklərə görə ATƏT-in Minsk
Qrupunun, həqiqətən də əvvəlki
həyat qabiliyyətini itirdiyini yazıb:
“Fransa və amerikalı həmsədrlər
Rusiyanın və ya qarşı tərəfin imtinası səbəbindən rusiyalı həmsədrlə
sadəcə danışa bilmirlər. Mənə
qəribə gələn odur ki, daim bu formatın vacibliyi bildirilir. Bununla da biz
dialoqu dalana sürükləyirik. Bu isə
erməni xalqının maraqlarına uyğun
deyil. Biz Ermənistanın düşdüyü
böhrandan çıxış yollarını tapmağı, qonşularımızla münasibətləri
yenidən qurmağı bacarmalı və bu
istiqamətlərdə gecikmənin nə ilə
nəticələnəcəyini dərindən anlamalıyıq”.
Hakim partiyanın deputatı
mümkün həll yolunu da göstərir:
“Bizə bir millət, xalq və dövlət
olaraq həmişə təlqin edilib ki,
qonşularımızla sülh şəraitində
yaşaya bilmərik və buna haqqımız
da yoxdur. Həm müxtəlif gündəliyə
malik daxili qüvvələr, həm də
müxtəlif dövlətlər durmadan bizə
deyirdilər ki, siz öz qonşularınızla
problemlərinizi təkbaşına həll edə
bilməzsiniz, hökmən biz iştirakçı
olmalıyıq. Düşünürəm ki, biz bu
stereotipi qırıb, qonşularımızla dinc
yanaşı həyata doğru addım ata
biləcəyimizi anlamlıyıq. İndi xalqımız
belə bir tamamilə əks stereotiplə
yaşayır ki, türklə, azərbaycanlı ilə
yanaşı yaşamaq sadəcə mümkün
deyil. Bu, sadəcə ağılsızlıqdır…”.

Torosyan əminliklə bildirir ki,
erməni xalqı bu stereotipi kollektiv
şəkildə qırmağı bacarsa, danışıqlar masası arxasında kompromis
həll yolunu tapa bilər. “Yox, əgər
bacarmasaq və bizə yenə iki qonşumuzla, xüsusən də Azərbaycanla
birgəyaşayış normaları barədə
razılığa gəlməyin qeyri-mümkünlüyü
təlqin edilsə, o zaman həmişəlik bu
dalanda qalacağıq, hansı ki, belə bir
şərait bizə yeni fəlakətlər gətirəcək”,
- deyə hakim komandanın üzvü
xəbərdarlıq edib.
Əslində, bu həqiqəti Stepan Qriqoryan, Arsen Torosyan və habelə
yüzlərlə erməni kimi, rəsmi İrəvan
da yaxşı anlayır. Amma İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən, kapitulyasiya aktı imzalanandan indiyədək
Azərbaycanla danışıqlarda Nikol
Paşinyan “sülh oyunu”na üstünlük
verir, müəyyən vaxtlarda regional
gerçəkliklərin tərəfində dayansa
da, çox zaman revanşistlərdən
çəkindiyindən onların istəklərini
tez-tez dilə gətirir. Məsələn, az bir
müddət bundan əvvəl Ermənistan
baş naziri Qətərdə səfərdə olarkən,
“Əl-Cəzirə” telekanalına verdiyi
müsahibədə “Qarabağ məsələsinin
Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasına dəxli yoxdur” kimi sərsəm
fikir səsləndirir. Yaxud, onun vaxtaşırı “Dağlıq Qarabağ” ərazi yox, insan
haqları məsələsidir” deməklə bu
coğrafiyadan ikiəlli yapışması, necə
deyərlər, “kor tutduğunu buraxmadığı” ifadəsini xatırladır.
Burada yaxın tarixə nəzər salsaq
görərik ki, Nikol Paşinyanın xisləti
heç də revanşist qüvvələrdən o
qədər də fərqlənmir. Bəli, bu, o Paşinyandır ki, Vətən müharibəsindən
az öncə “Qarabağ Ermənistandır və
nöqtə” deyir, Arayik Harutyunyanın
“inaqurasiya mərasimini” Şuşada

keçirir, bizim bu dogma, əbədi, əzəli
şəhərimizdə qondarma “dqr”ə yeni
“parlament” binası tikdirir, savaş
zamanı isə dinc azərbaycanlı əhalini
taktiki raketlərlə qəddarcasına
bombalamaq əmri verir...
Yuxarıda İkinci Qarabağ
müharibəsi bitəndən, kapitulyasiya aktı imzalanandan indiyədək
Azərbaycanla danışıqlarda Nikol
Paşinyanın “sülh oyunu” oynadığını
qeyd etdik. Baş nazir bəzi çıxışlarında Ermənistan hakimiyyətinin sülh
sazişi imzalamağa maraqlı olduğunu, buna zərurət yarandığını desə
də, digər hallarda revanşistlərin
tərəfində dayanır, onların fikirlərini
təsdiqləməkdən belə çəkinmir. Onun
son vaxtlar “status” məsələsini teztez gündəmə gətirməsi də bunun
bariz ifadəsidir. Bu, Nikol Paşinyanın
Almaniyanın Ermənistandakı səfiri
Viktor Rixterlə az bir müddət əvvəl
keçirdiyi görüşündə səsləndirdiyi
fikirlərdən də aydın görünür.
“Dağlıq Qarabağın statusu
məsələsi hələ də həll olunmamış qalır və bu problem ATƏT-in
Minsk Qrupunun həmsədrliyinin
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
formatı çərçivəsində həll edilməlidir”,
– Paşinyan deyib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev hələ bu
ilin yanvarında yerli telekanallara
müsahibəsində Bakının Minsk
Qrupunun Qarabağ məsələsi
ilə məşğul olmaq cəhdlərinə
imkan verilməyəcəyini açıq
şəkildə söyləyib. IX Qlobal Bakı
Forumunda da ölkə Prezidenti
bu məsələdə qətiyyətli mövqe
bildirib. Amma istər Paşinyan
hakimiyyəti, istərsə də onun bəzi
xarici dəstəkçiləri tərəfindən işğalçı
dövlətin baş nazirinin Almaniyanın
Ermənistandakı səfiri Viktor Rixterlə

söhbətində ifadə etdiyi “status”
“dərdi” indiyədək daim təkrarlanıb.
Prezident İlham Əliyev bu il
iyunun 30-da Qoşulmama Hərəkatı
Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında çıxışında bu məsələyə
bir daha münasibət bildirib. “Artıq
Azərbaycan işğala son qoyub,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
hərbi və siyasi yolla təmin edib. Belə
olduğu halda artıq Minsk qrupuna
ehtiyac yoxdur, biz Minsk qrupu
ilə vidalaşmışıq, onlarla sağollaşmışıq. Lakin təəssüflər olsun ki,
Ermənistan tərəfi və digərləri bu qrupu canlandırmaq istəyirlər. Bildirmək
istəyirəm ki, bu, qeyri-mümkündür.
Artıq o qrup ölüdür, cansızdır. Biz
işğaldan xeyli əziyyət çəkmişik və
bunu açıq-aydın şəkildə bildiririk.
Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu
ilə bağlı hər hansı spekulyasiya
nəinki qeyri-məhsuldardır, eyni zamanda dağıdıcıdır, regionda sülhün
bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə
malikdir”, - deyə dövlətimizin başçısı
vurğulayıb.
Beləliklə, Paşinyan və onun
havadarları anlamalıdırlar ki, 30
illik işğal dövründə vasitəçilik
missiyasının mahiyyətini dərk
etməyən, ikili standartlara əsaslanan
siyasəti ilə münaqişənin həllinin
uzanmasına yardımçı olan ATƏTin Minsk qrupunun fəaliyyəti

Azərbaycanın Vətən müharibəsində
qazandığı ədalətli qələbə ilə artıq
başa çatıb, ölkəmiz özü ədaləti
bərpa edib, BMT qətnamələrini
təkbaşına gerçəkləşdirib, işğalçıya
yerini göstərib.
Ermənistan hakimiyyətinin başı
“status”a qarışdığından işğalçı
ölkənin üzləşdiyi böhran gündəngünə dərinləşir. Ölkə iqtisadiyyatı
gündən-günə çökür, əhalinin sosial
şəraiti getdikcə ağırlaşır. İşğalçı
ölkənin 2022-ci il may ayının sonunda dövlət borcu təxminən 9 milyard
581 milyon dollara çatıb ki, bu da
ilin əvvəli ilə müqayisədə 355 milyon
dollar və ya 3,8 faiz çoxdur. Daxili
borc isə 18,2 faiz artaraq 3 milyard
47 milyon dollar təşkil edir.
Ökədə iş adamlarına təzyiqlər
göstərilməsi isə istər xarici, istərsə
də yerli investorların bu ölkəyə
investisiya yatırmaqdan boyun
qaçırmalarına gətirib çıxarıb. Bunun
nəticəsində investisiya qoyuluşu kəskin şəkildə azalıb. Hər bir
xarici sərmayədar iqtisadi inkişafı
sual altında olan və məmurların öz
səlahiyyətlərini aşaraq özbaşınalıq
etdikləri bir dövlətin iqtisadiyyatına
vəsait yatırmağın nə dərəcədə böyük risk olduğunu yaxşı bilir.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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“Tarixi Azərbaycan torpaqlarındakı maddi-mədəni
“Ağır sınaqlarda sınmayan
irsimiz: İrəvandan Zəngəzuradək” kitabının təqdimatı böyük alim: Yaqub Mahmudov”
kitabı nəşr olunub

İyulun 4-də “Tarixi Azərbaycan torpaqlarındakı maddi-mədəni
irsimiz: İrəvandan Zəngəzuradək” kitabının təqdimatı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) tərəfindən
ərsəyə gətirilən kitabda tarixi və geosiyasi vəziyyətə, Cənubi Qafqazın
erməniləşdirilməsi və ermənilərin tarixi torpaqlarımızda maddi-mədəni
irsi işğal siyasətinə, 1988-1989-cu il deportasiyasına yer verilib.
Təqdimat mərasimində çıxış edən
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə
Heyətinin sədri Zahid Oruc bildirib
ki, Vətən müharibəsində Qələbə
təkcə gələcəyimizə deyil, həm də
keçmişimizə, çox minillik tariximizə
həssas münasibətə, onu yenidən
qiymətləndirməyə fürsətlər yaradır.
“Erməni düşməni və işğal” terminlərini
tarixə qovuşduran, bununla da yeni
siyasi və milli kimlik qazanan xalqımız
indi İrəvana və Zəngəzura, Göyçəyə və
bütün tarixi torpaqlara gedən yolları inşa
edir, çoxəsrlik qan yaddaşını qaytarır
və mədəni-mənəvi intibahının yeni
mərhələsinə qədəm qoyur. Prezident
İlham Əliyevin “İrəvana qayıdacağıq,
lakin dinc yolla” çağırışı hər hansı sülh
razılaşmalarını gerçəkləşdirmək üçün
taktiki təzyiq planından çox, uzağa
gedən strateji dövlət kursudur. Ona
görə də ölkə rəhbərinin Qarabağdan
sonra dövlətimizin yeni milli hədəflərə
yönəlmək, onun ideoloji-siyasi konseptini və elmi əsaslarını formalaşdırmaq çağırışına cavab olaraq, Sosial
Tədqiqatlar Mərkəzi institusional bir
əsəri Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim
edir. Kitab yalnız dövlət rəsmiləri və
diplomatik-siyasi heyət üçün deyil,
daha çox xalqımıza onun taleyi ilə eyni
aqibəti yaşayan, yüz illərlə dağıdılmaya məruz qalsa da yazılı mənbələrdə,
bir-birini əvəzləyən nəsillərin yaddaşında diri və canlı qalan maddi-mədəni
irs nümunələrini bir araya gətirməklə
ümumxalq ensiklopediyası yaratmağa
çalışır. Mühüm milli və mənəvi ideyalara söykənən tədqiqatın nəticəsi olan
“Tarixi Azərbaycan torpaqlarında maddimədəni irsimiz” kitabı təkcə hazırki
Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus
irsin məhv edilməsi və yer üzündən
silinməsinin miqyasını, statistikasını
göstərmir, həm də abidələrin daşıdığı
yaddaşı, əfsanələri, inanc və hekayələri
onların pasportu, ruhi və fiziki kimliyi,
milli tariximizin “hard-diski” şəklində
yenidən bərpa edir.
Məlumat verilib ki, kitabda 244
abidənin tarixi hərtərəfli araşdırılır və
düzgün elmi təsnifata uyğun onların
reyestri verilir. Əsərdə 49 pir, ocaq və
ziyarətgah, 40 məscid, 38 qəbirüstü
abidə, 15 məbəd, 13 qala, 19 alban
kilsəsi, 13 karvansara, 8 türbə, 6
etnoqrafik-arxeoloji abidə, 6 günbəz, 5

qəbirüstü heykəl, 5 körpü, 3 məqbərə,
3 sərdabə, 3 arxeoloji abidə, 3 daşüstü yazı, 2 mədrəsə, 2 məhəllə, 2
imarət, 9 qayaüstü təsvir, qədim yaşayış
məskənləri haqqında yerli və xarici
mənbələrdən toplanan məlumatlar ilk
dəfə aşkarlanaraq mövcud siyahıya
əlavə edilib. Yüzlərlə xarici və mötəbər
ədəbiyyat sənədlərinə, etibarlı, nüfuzlu mərkəzlər tərəfindən qəbul olunan
müəlliflərə istinad olunub.
“Prezidentin “Böyük Qayıdış planı”
bütün torpaqlarda maddi-mədəni irsimizi təzədən yaratmağı, bizi Kürəkçay,
Gülüstan, Türkmənçay və Qars
müqavilələrindən əvvəlki torpaqlara
qaytarmağı hədəf alır. Bu, əlbəttə, silahlı
və hərbi işğalları deyil, məhz silahsız
müharibələri, sülh savaşlarını nəzərdə
tutur. Şübhə yoxdur ki, bu mübarizə
fərqli ordunun-elmi, intellektual və
ideya komandolarının, siyasi xüsusi
təyinatlıların yaradılmasını tələb edir.
Deməli, Böyük Qayıdış təkcə Qarabağa
deyil, bütün tarixi torpaqlara gedən yolun başlanğıcıdır. Planın Birinci və İkinci
mərhələsi babalarımızın, əcdadlarımızın
mirası olan yerlərə dönüşü təmin
etməklə bir milləti bütövlüyünə və əslikökünə qovuşduracaq”, – deyə Zahid
Oruc qeyd edib.
Qonşu ölkələrdəki arxiv
sənədlərimizin araşdırılmasına başlanıldığını deyən mədəniyyət naziri
Anar Kərimov Mədəniyyət Nazirliyi
olaraq hazırda bu məsələnin üzərində
iş getdiyini bildirib. Nazir qeyd edib
ki, bu layihə çərçivəsində qonşu
dövlətlərdəki olan arxiv sənədlərinin
araşdırılması, əzəli torpaqlarımız olan
İrəvanda və Zəngəzurda Azərbaycana
aid tarix-mədəniyyət abidələri haqqında
tədqiqatın həyata keçirilməsi, bunun
nəticəsində nəşrlərin çap edilməsi və
beynəlxalq səviyyədə təbliği nəzərdə
tutulub.
A.Kərimov bərpa-quruculuq işlərinin
digər tarixi torpaqlarımızda davam
etdiriləcəyinə inamını ifadə edərək
deyib: “Artıq zaman dəyişib. Ermənistan
Respublikasının 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altında saxladığı doğma torpaqlarımız Prezident, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə rəşadətli Ordumuz tərəfindən azad
edilib. İndi həmin ərazilərdə quruculuq
işləri aparılır. İnfrastruktur layihələri ilə

bərabər tarixi-mədəni abidələrimiz də
bərpa olunaraq əvvəlki simasına qaytarılır. Əminik ki, bu işlər Prezident İlham
Əliyevin söylədiyi kimi, bizim tarixi torpaqlarımız olan İrəvan və Zəngəzurda
da baş verəcək”.
Milli Məclis sədrinin birinci
müavini Əli Hüseynli tariximizin indiki
mərhələsində əzəli torpaqlarımızda –
Ermənistan Respublikasının indiki
ərazisində ermənilər tərəfindən dağıdılmış, mənimsənilmiş Azərbaycan
abidələrinə, tarixi-mədəni irsimizə həsr
olunmuş bu tədbirin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulayıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin tarixi irsimizin
qorunmasına və təbliğinə daim xüsusi diqqət yetirdiklərini vurğulayan Əli
Hüseynli bildirib: “Uzun illər ərzində
həm postsovet məkanında, həm də
dünyada Azərbaycan-Ermənistan
konfliktinin Qarabağ münaqişəsi kimi
çatdırılmasına cəhd olunub. Əslində
isə hadisələrin başlanmasının əsas
səbəbi Moskvada Ulu Öndərin ədalətsiz
şəkildə hakimiyyətdən kənarlaşdırılması
və bundan sonra azərbaycanlıların
Ermənistandan deportasiya olunmasıdır. Təəssüf ki, o dövrdəki səriştəsiz
şəxslər bunun qarşısının alınması istiqamətində addım atmadılar.
Hətta bu hadisələri işıqlandırmağa
belə cəhd etmədilər. Buna görə də
azərbaycanlıların deportasiyası mövzusu qapalı qaldı. Bundan istifadə edən
ermənilər sonra isə Qarabağ mövzusunu önə çəkə bildilər”.
Bu kitabın mühüm məsələləri
əks etdirdiyini, Azərbaycanın qədim
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
mənimsənilməsinin qarşısının alınması istiqamətində uğurlu nəticələr verə
biləcəyini deyən Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı nəşrin xarici dillərdə də tərcümə
ediləcəyini vurğulayıb.
“Biz 44 günlük Vətən müharibəsində
qalib gəlmişik. Ermənilər tarixi-dini
abidələrimizi saxtalaşdırıblar. Nəinki,
İslam dininə aid, hətta Qafqaz Albaniyasına aid abidələri də məhv edib,
mənimsəyiblər. Biz həmin tarixi-dini
abidələrin varisiyik. Bu gün ermənilər
Qafqazda olan abidələrin onların olması
barədə saxta yazılar nəşr etdirirlər.
Tarixi sənədlərə nəzər salsaq görərik
ki, orada erməni adlarına rast gəlinmir.
Amma, ermənilər Azərbaycana məxsus
ərazilərin adlarını dəyişiblər. Bu da
erməni saxtakarlığın bariz nümunəsidir.
Tarixi adların geri qaytarılması çox
vacib əhəmiyyətə malikdir”, – deyə
M.Qurbanlı əlavə edib.
Türkmənçay və Ədirnə
müqavilələrindən sonra Azərbaycan

torpaqlarına yüz minlərlə ermənilərin
köçürülməsi prosesi başlandığını
deyən Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri Əziz Ələkbərli
əlavə edib ki, 1988-1989-cu illərdəki
deportasiya siyasəti SSRİ dağıldıqdan
sonra, indiki Ermənistanda daha qəddar
şəkildə, vəhşicəsinə davam etdirilib.
Ermənistan qanunverici orqanının
qərarları ilə azərbaycanlılara məxsus
yaşayış məntəqələrinin, eyni zamanda, çayların, göllərin, təpələrin adları
dəyişdirilib, tarixi, maddi-mədəni irs
tamamilə silinib və erməniləşdirilib.
Bu, Ermənistanda vandalizmin, yerli
xalq olan azərbaycanlıların irsinə vəhşi
münasibətin göstəricilərindən biri olsa
da, mədəni dünya bu vəhşiliyə daim
göz yumub. 1988-1989-cu illərdə
Ermənistanın 22 rayonundan (172
sırf azərbaycanlı və 89 ermənilərlə
qarışıq yaşayış məntəqələrindən
40 min 928 ailə - 250 minə yaxın
azərbaycanlı deportasiya edilib.
Bununla da tarixi Azərbaycan torpaqlarında monoetnik erməni dövlətinin
əsası qoyulub. Azərbaycanlıların qoyub
getdikləri yaşayış məntəqələrindəki
234 məktəb, 214 kitabxana, 268
mədəniyyət müəssisəsi, 235 səhiyyə
ocağı, 112 uşaq bağçası, 152
məişət evi ermənilərin əlinə keçib. Azərbaycanlılara məxsus 223
qəbiristanlıq, 49 məscid, 68 tarixi,
7memarlıq abidəsi tədricən erməni
vandalları tərəfindən dağıdılıb.
Digər çıxış edənlər Cənubi Qafqazın erməniləşdirilməsi siyasətindən,
XIX əsrin əvvəllərində Rusiya, Türkiyə
və İran dövlətləri arasında bağlanan Kürəkçay, Gülüstan, Ədirnə və
Türkmənçay müqavilələrindən sonra
Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin
kütləvi köçünün başlanmasından
danışıblar. Bildiriblər ki, bölgənin
erməniləşdirilməsi siyasətinin əsas
tutulması ilə buna paralel şəkildə tarixi
Azərbaycan torpaqları olan İrəvan,
Göyçə, Zəngəzur və Zəngibasar
bölgəsində yaşayan azərbaycanlıların
öz tarixi yurdlarından deportasiyasına
və soyqırımına başlanılıb. Tarixdə ilk
erməni dövlətinin 1918-ci il mayın 28-də
keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində
yaradılmasından, Ermənistan adlanan
dövlətin tarixi Azərbaycan ərazilərində
qurulması haqqında məlumatlar verilib.
Qeyd olunub ki, XX əsrin əvvəllərində
Rusiyanın mərkəzi əyalətlərindən
rusların, İran və Türkiyədən isə
ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi ilə bölgədə əhalinin
etnik tərkibi dəyişdirilib və ermənilərin
bölgəyə gəlməsi ilə tarixi torpaqlar iğtişaş və münaqişə mərkəzinə
çevrilib. İyirminci əsrdə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı apardıqları
etnik təmizləmə və tarixi abidələrə
qarşı həyata keçirilən vandallıq aktları
nəticəsində monoetnik erməni dövləti
yaranıb. Azərbaycanlıların varlığını
özündə əks etdirən bütün tarixi-memarlıq abidələri yer üzündən silinib,
qəbiristanlıqlar dağıdılıb.
Tədbirin sonunda iştirakçılar
tərəfindən əsrlər boyu azərbaycanlıların
yaşadığı indiki Ermənistan Respublikasındakı ərazilərdə erməni
dövlətinin həyata keçirdiyi maddimədəni abidələrin məhv edilməsi
və erməniləşdirilməsi ilə bağlı
UNESCO-nun Baş direktoru Odri
Azuleyə müraciət olunub.

Tədqiqatçılar Nazim Xəlilov və Elnur Nəciyevin “Ağır
sınaqlarda sınmayan böyük alim: Yaqub Mahmudov” kitabı nəşr
olunub.
“Azərbaycan Tarixçiləri” İctimai
Birliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, yeni
nəşrin elmi məsləhətçisi Dövlət Mükafatı
laureatı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Güntəkin
Nəcəfli, redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Sevinc Məlikzadə, dizayneri riyaziyyat üzrə
fəlsəfə doktoru Mehri Xanbabayeva, texniki
redaktoru isə Esmira Kərimovadır.
Kitabda Əməkdar elm xadimi, Dövlət
Mükafatı laureatı, akademik Yaqub
Mahmudovun həyatı, elmi-pedaqoji və
ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə yığcam
məlumat verilir. Nəşr ilk dəfə olaraq
oxuculara tarixçi-alimin yenilənmiş
bioqrafiyasını təqdim edir. Kitaba, həmçinin
Yaqub Mahmudovun maraqlı xatirələri,
onun həyat və fəaliyyətini əks etdirən
fotomateriallar daxil edilib.
Əsərdə qeyd olunur ki, Yaqub
Mahmudov 1966-1975-ci illərdə Azərbaycan
Ensiklopediyasında elmi redaktor, böyük
elmi redaktor, redaksiya müdiri, elmi işlər
üzrə baş redaktor müavini, 1968-1981ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetində baş müəllim, dosent, 19812004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin
Tarix fakültəsində dosent, kafedra müdiri,
dekan müavini, dekan və 2004-2021ci illərdə isə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunda
direktor işləyib. O, tarixşünaslıqda ilk dəfə
olaraq XV–XVII əsrlərdə Azərbaycanın
Avropa ölkələri ilə geniş diplomatik
əlaqələr saxladığını və həmin ölkələrlə
danışıqlar aparmış bir çox Azərbaycan
diplomatlarının adlarını üzə çıxarıb. Tarixçialim, həmçinin Azərbaycan Respublikasının

yeni təhsil sisteminin yaradılması işində, o
cümlədən qəbul proqramlarının tərtibində
və təkmilləşdirilməsində, test bankının
yaradılmasında, fənlər üzrə metodiki
vəsaitlərin hazırlanmasında fəal iştirak
edib. Onun əsərləri indiyədək 15 dilə – türk,
ingilis, rus, alman, ərəb, fars, fransız, gürcü,
ibri, ispan, italyan, polyak, Ukrayna, urdu və
rumın dillərinə tərcümə edilib.
Kitabda, həmçinin yazılır ki, Azərbaycan
Respublikasının “Şöhrət”, “Şərəf” və
1-ci dərəcəli “Əmək” ordenlərinə layiq
görülən akademik, eyni zamanda,
bir sıra xarici ölkələrin mükafatları ilə
təltif olunub. O, AMEA ilə yanaşı, Türk
Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının, Beynəlxalq Aytmatov
Akademiyasının, Lütfi Zadə adına
Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının,
İtaliyanın Beynəlxalq İqtisadi və Sosial
Elmlər Akademiyasının, Avropa Təbiət
Elmləri Akademiyasının və İtaliyanın
Bonifasiana Akademiyasının da həqiqi
üzvüdür.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl Yaqub
Mahmudova həsr olunan 7 əsər – “Tarix
elmində Yaqub Mahmudov məktəbi”,
“Azərbaycan naminə: jurnalistin tarixçi ilə
söhbəti”, “Akademik Yaqub Mahmudov elmi
yaradıcılığında Qarabağ mövzusu”, “Şərəfli
ömrün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (19861990)”, “Yaqub Mahmudovun tarixçilər
məktəbi”, “Tanıdığımız və tanımadığımız
Yaqub Mahmudov” və “Akademik Yaqub
Mahmudov irsində Qarabağda ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımları tarixi” kitabları çap olunub.

Qanuna yeni dəyişikliklər pensiyaçılara humanist yanaşmanın nəticəsidir
Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi “Əmək pensiyaları
haqqında” qanuna yeni dəyişikliklər pensiyaçıların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi, pensiya sisteminin humanist
yanaşmalar əsasında təkmilləşdirilərək əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, bu sistemə əlçatanlığın artırılması
istiqamətində növbəti irəliləyişi təmin edir. Qanuna
edilən 11 maddə üzrə 50-dək əlavə və dəyişiklik dövlət
başçısı tərəfindən pensiyaçılara göstərilən daha bir sosial
dəstəyin bariz nümunəsidir.
Qeyd edək ki, dəyişkliklərin hər
biri əmək fəaliyyətinə görə pensiya hüququ olan şəxslərə edilən
güzəştlərdir. O doğrudur ki, həmişə
zərərli və ağır işlərdə çalışan
şəxslər pensiyaya çıxanda onlara
müəyyən güzəştlər tətbiq olunub.
Yeni dəyişikliklərdən biri də məhz
həmin şəxslərə tətbiq ediləcək
yeni güzəştlərdir. Qanuna edilən
dəyişikliyə uyğun olaraq, həmin
şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş
pensiya yaşına çatdıqda kişilərdən
əvvəl – 12 il 6 ayı zərərli işlərlə bağlı
olan 25 il staj və fərdi hesabda 48
min 960 manat pensiya kapitalı
tələb olunurdu. Bundan sonra isə 12
il 6 ayı zərərli işlərlə bağlı olan 25 il
staj, yaxud 12 il 6 ay zərərli işlərlə
bağlı staj və fərdi hesabda 34 min
560 manat pensiya kapitalı tələb
olunacaq. Qadınlardan isə əvvəl
10 ili zərərli işlərlə bağlı olan 20 il
staj və fərdi hesabda 56 min 160
manat pensiya kapitalı tələb edilirdi.
Dəyişiklikdən sonra isə 10 ili zərərli
işlərlə bağlı olan 25 il staj, yaxud
10 il zərərli işlərlə bağlı staj və fərdi
hesabda 34 min 560 manat pensiya
kapitalı tələb olunacaq.
Göründüyü kimi, həmin
şəxslərdən pensiyaya çıxmaq üçün
tələb olunan pensiya kapitalı 30 –

38,5 faiz azaldılır. Onu da deməliyik
ki, bu dəyişiklik hər il orta hesabla
əlavə min nəfərin pensiya hüququnun yaranmasına imkan verəcək.
Dəyişikliyə uyğun olaraq,
güzəştli şərtlərlə pensiya təyin
edilən şəxslər üçün gözlənilən pensiya ödənişi müddəti də kişilər üzrə
204-dən, qadınlar üzrə 234-dən
144-ə endirilib. Bu da onlara
hesablanan pensiya məbləğinin
orta olaraq 42 – 62 faiz artması ilə
nəticələnəcək. Məsələn, güzəştli
şərtlərlə pensiya təyin olunan, 60
min manat pensiya kapitalı olan
kişiyə 294 manat 12 qəpik (60000
: 204), qadına 256 manat 41 qəpik
(60000 : 234) pensiya təyin olunurdusa, yeni dəyişikliyə əsasən onlara
416 manat 67 qəpik (60000 : 144)
pensiya təyin olunacaq.
Yeni dəyişiklik, həmçinin ailə
başçısını itirmiş ailələrin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsində
yeni addımların atılmasına da imkan
verəcək. Ailə başçısını itirməyə
görə pensiyanın bir ailə üzvünə
düşən hissəsi onun hüququ yaranan
müavinətin məbləğindən az olduqda, ona ailə başçısını itirməyə görə
pensiya əvəzinə həmin müavinəti
almaq hüququ verilir. Bu zaman
(eləcə də pensiya payını almadığı

digər hallarda) onun pensiya payı
bərabər şəkildə bölünərək digər ailə
üzvlərinin pensiyasına əlavə olunacaq. Vəfat edən şəxsin pensiya
məbləği onun ailə üzvlərinə sonradan ailə başçısını itirməyə görə pensiya kimi təyin ediləndə ötən illərə
uyğun şəkildə indeksasiya edilərək
artırılacaq. Məsələn, pensiyası 285
manat olan və 2019-cu ildə vəfat etmiş ailə başçısının həyat yoldaşına
2022-ci ildə ailə başçısını itirməyə
görə pensiya təyin edildikdə həmin
şəxsə 285 manat deyil, 382 manat 8
qəpik pensiya hesablanacaq.
Vəfat etmiş pensiyaçının pensiyasının məbləğinin də o, pensiyaya
çıxdıqdan sonra vəfat edənədək
topladığı pensiya kapitalı nəzərə
alınmaqla ailə üzvünə müvafiq pensiya təyinatı zamanı yenidən hesablanması imkanı yaradılır. Məsələn,
2017-ci ildə 245 manat məbləğində
yaşa görə əmək pensiyası təyin edil-

miş şəxs işləməkdə davam edib və
2019-cu ildə vəfat edib. Artıq həmin
iki illik dövr üzrə toplanmış pensiya
kapitalının da hesablanaraq nəzərə
alınmaqla, ailə başçısını itirməyə
görə təyin olunan pensiyanın artırılması mümkün olacaq.
“Əmək pensiyaları haqqında”
qanuna edilən digər bir dəyişiklik
isə erkən pensiya hüququ olan
çoxuşaqlı (5 və daha çox uşağı
olan) qadınlara, sağlamlıq imkanları
məhdud uşağı olan analara və
atalara, uşaqlarını təkbaşına
böyüdən atalara və qəyyumlara
münasibətdə humanist, güzəştli
yanaşmanı nəzərdə tutur. Belə ki, bu
kateqoriyadan olan, erkən pensiya
hüququ yaranan şəxslərə e-sistem
üzərindən, müraciət olunmadan,
sənəd təqdim edilmədən,
proaktiv qaydada pensiya təyinatı
aparılacaq. Həmçinin onlardan
fərdi hesabında (01.01.2006 –

01.07.2018-ci il tarixləri üzrə) hər
hansı məbləğdə pensiya kapitalı
olan şəxslərə 25 il sosial sığorta
stajı hədiyyə edilməklə avtomatik
pensiya hüququ şamil olunacaq.
Bu dəyişiklik hər il orta hesabla
əlavə 960 nəfərin pensiya hüququnun yaranmasına da imkan verəcək.
Yeni dəyişikliklə, həmçinin 5 və daha
çox uşağı övladlığa götürüb onları 8
yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara,
5 və daha çox uşağı 8 yaşınadək
tərbiyə etmiş qəyyum qadınlara,
sağlamlıq imkanları məhdud uşağını
8 yaşadək böyüdən analarla yanaşı,
atalara da 5 il daha tez yaşa görə
pensiyaya çıxa bilmək hüququ
verilir.
Qeyd edək ki, qanunun yeni
redaksiyasında pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və müvafiq
uyğunlaşdırmaların aparılması üçün
digər bir sıra əlavə və dəyişikliklər
də yer alıb.

Yeri gəlmişkən, onu da
deməliyik ki, iyulun 1-dən qüvvəyə
minən yeni “Əlilliyin müəyyən
olunması meyarları”na əsasən
əlilliyinin qiymətləndirilməsi əvvəlki
kimi qruplara görə deyil, insanın
həyat fəaliyyətinin 7 kateqoriya üzrə
bacarıqların məhdudlaşma faizləri
müəyyən olunmaqla aparılacaq. Bu
bacarıqlara özünəqulluq bacarığı
(insanın əsas fizioloji tələbatlarını
sərbəst həyata keçirmək, gündəlik
məişət fəaliyyəti, o cümlədən şəxsi
gigiyena bacarıqları), sərbəst
hərəkətetmə bacarığı (sərbəst
hərəkət etmək, hərəkət zamanı,
hərəkətsizlik, bədən vəziyyəti
dəyişdirilərkən bədənin tarazlığını qorumaq, ictimai nəqliyyatdan
istifadə bacarığı), istiqamətseçmə
bacarığı (ətraf şəraitin adekvat
şəkildə qavranılması, olduğu və
ya səmtləndiyi yerin (məkanın)
zamana görə müəyyən edilməsi və
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi
bacarığı), ünsiyyət bacarığı
(məlumatın qavranılması, təhlili,
yadda saxlanması, istifadəsi,
ötürülməsi yolu ilə insanlarla
ünsiyyət qurmaq bacarığı), davranışına nəzarətetmə bacarığı
(özünü dərk etmək, sosial, hüquqi
və mənəvi – etik normaları ehtiva
edən adekvat davranış bacarığı),
öyrənmə bacarığı (bilik və bacarıqların qavranılması, təcrübənin
artırılması, əldə edilən bilikləri
gündəlik həyatda tətbiq etmək bacarığı), əmək fəaliyyəti bacarığı (işin
yerinə yetirilməsinə, keyfiyyətinə,
həcminə və məzmununa dair
tələblərə uyğun əmək fəaliyyəti
bacarığı) daxildir. Yəni, bundan
sonra əlilliyin qiymətləndirilməsi
insanın həyat fəaliyyətinin 7 əsas
kateqoriya üzrə məhdudlaşma
faizlərinin müəyyən olunması

əsasında həyata keçiriləcək. Amma,
15 yaşına çatmamış uşaqlar əmək
fəaliyyətinə cəlb edilmədiyi üçün
onlarda əmək fəaliyyəti bacarığı
qiymətləndirilməyəcək.
Onu da deyək ki, yeni meyarlara
əsasən, hər hansı şəxsə əlilliyin
müəyyən edilməsinə əsas verən bir
neçə hal üzrə orqanizmin funksiyalarının pozulması hallarında daha
üstün sosial təminat hüququ verən
əlillik səbəbi müəyyən ediləcək. Belə
hallarla bağlı orqanizmin funksiyalarının pozulmasının fərqli faizləri
müəyyənləşdirildikdə də, onlardan
ən yüksək olan faiz götürüləcək. Bu
yanaşma peşə xəstəliyi və istehsalat
zədəsi hallarına aid edilməyəcək.
Yeni əlillik meyarlarına görə əlillik
1 il, 2 il, 5 il müddətinə və ya
müddətsiz təyin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin informasiya və
kommunikasiya şöbəsindən verilən
məlumata görə, bundan sonra hər
vətəndaş sosial sığorta ödəmələri
ilə bağlı müraciətinin nəticəsini artıq
onlayn rejimdə görə biləcək.
Belə ki, Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun təqdim etdiyi yeni elektron xidmət vasitəsilə bundan sonra
sosial sığorta ödəmələri – əmək
qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə
görə, hamiləliyə və doğuma görə,
uşağın 3 yaşı tamam olanadək ona
qulluq etməyə görə, uşağın anadan olmasına görə, dəfn xərci kimi
nəzərdə tutulan müavinət ilə bağlı
müraciətə baxılmasının nəticəsini
hər hansı bir quruma müraciət
etmədən artıq onlayn rejimdə
öyrənmək mümkün olacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Çörək yalnız insan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan qida
deyil, həm də müqəddəs nemətdir. Folklorumuzda çörəklə
bağlı çoxsaylı atalar sözləri, zərbi-məsəllər, miflər və əsatirlər
qalmaqdadır. Bu gün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çörəklə bağlı əlamətlərə rast
gəlinməsin.
Azərbaycanda həmişə çörəyə
müqəddəs nemət kimi baxılıb,
əlimizdən düşən çörəyi öpüb gözümüz
üstə qoyarıq. Ağdamda Çörək muzeyinin yaradılması da xalqımızın çörəyə
müqəddəs nemət kimi baxmaq inancından yaranıb. Dünyada ikinci, MDB-

fəaliyyət göstərdi. 1992-ci il avqustun
12-də Əsgəran rayonunun Naxçıvanik
kəndi istiqamətindən ermənilərin atdığı
top mərmisi ilə bu bərəkət ocağı da
darmadağın edildi.
Xatırladaq ki, Azərbaycan da daxil
olmaqla sovetlər dövründə 15 ölkədə

nəticəsində tapılmışdı. Daşlaşmış
buğda dənələri sonralar Azərbaycan
Tarix Muzeyinə təqdim edilib.
Muzeyin direktoru olmuş Hafiz
Əliyev maraqlı bir məqamı xatırladırdı: "1987-ci ildə ölkədə başlayan
"yenidənqurma”nın ilk acıları hiss edilirdi. Çörək qıtlığı da vardı. Ona görə
də un dəyirmanını işə salmaq istədik.
Dəzgahqayırma zavodunda çalışanlar
təmənnasız olaraq mühərrikin işə salınması üçün lazım olan avadanlıqları
təmir edib hazır vəziyyətə gətirdilər. İl
yarımadək dəyirman həm ağdamlılara,
həm də qonşu rayonların sakinlərinə

Yanvar” küçəsindəydi: “Elə bir gün
olmurdu ki, muzey ziyarət olunmasın.
Ən azı 30-40, çoxu 100-150 arası
ziyarətçi düşürdü”.
Çimnaz xanım bildirib ki, Almaniyada Çörək Muzeyindən söhbət düşəndə
orada da deyirlər ki, dünyada 2 belə
muzey var, biri burada, biri də Ağdamda. Heyf ki, düşmənləriniz belə bir
muzeyin daşını daş üstə qoymayıblar.
Muzeydə olan 1500-dək eksponat
məhv oldu… Allah ordumuza qüvvət,
Prezidentimizə də can sağlığı versin!
Artıq onların sayəsində Ağdam da
bizdədir, digər yurdlarımız da. İna-

Cəlilabadda 14 yaşayış məntəqəsini
birləşdirən yollar yenidən qurulur

Erməni vandalizminin qurbanı –

Ağdam Çörək Muzeyi

də isə birinci və yeganə hesab edilən
Ağdam Çörək Muzeyinin yaradılması
ideyası 1982-ci ildə rayon partiya
komitəsinin birinci katibi işləmiş Sadıq
Murtuzayevə məxsusdur. Həmin il
dəyirmanda başlanan təmir-bərpa
işləri növbəti ildə başa çatdırılmış və
1983-cü il noyabrın 25-də muzey ilk
ziyarətçilərini qəbul etmişdi.
Çörək muzeyinin yerləşdiyi
dəyirman XIX əsrin sonlarında
rayonun tanınmış nəsillərindən olan
Məhəmməd Qarayev tərəfindən inşa
edilmişdi. Yerli mədəniyyət abidəsi
kimi dövlət tərəfindən qorunurdu.
Kompleksə karvansaray da daxil idi.
Sovet dönəmində “Dəyirman həyəti”
adlanan ərazidəki karvansaray
yaşayış üçün uyğunlaşdırılaraq yerli
sakinlərə verilmişdi.
Erməni daşnakları xalqımıza
məxsus müqəddəs nə varsa, onları Yer üzündən silməyi qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Ağdam
Çörək muzeyi də onlardan biri idi.
Bu muzeydə unikal eksponatlar -taxılçılıqla bağlı arxeoloji tapıntılar
toplanmışdı. Eksponatlar arasında
daşa dönmüş dənlər, əl dəyirmanları,
qab-qacaq, qədim kitablar, əlyazmalar,
əkinçilik alətlərindən (oraq, xış,
taxıldöyən vərdənə və s.) bəhs edən
müxtəlif dəyərli nümunələr var idi.
İkimərtəbəli sərgi salonu olan
muzeyin ömrü, təəssüf ki, qısa oldu,
1983-1992-ci illəri əhatə etdi. Cəmi 9 il

22 çörək muzeyi olub. Dünyada ilk
çörək muzeyi isə İsveçrənin Sürix
şəhərinin sakini Mişel Veren tərəfindən
1940-cı ildə yaradılıb.
Ağdam Çörək Muzeyinin həyətində
vaxtilə "Od dəyirmanı” olub. XIX əsrin
sonlarında istifadəyə verilən həmin
dəyirman su ilə deyil, duru yanacaqla
işləyib. Sonralar dəyirman şəhəri nəinki
unla, hətta enerji ilə də təmin edib.
Gündüzlər dəyirman kimi işləsə də,
axşamlar bir çox əraziləri işıqlandırıb.
İkinci Dünya müharibəsi illərində "Od
dəyirmanı”nın sakinlərin ümid yerinə
çevrildiyini ağdamlılar unutmayıblar.
Muzey fəaliyyətə başlayandan sonra onun 300-dək eksponatı ziyarətə
gələn əcnəbi qonaqlar tərəfindən
hədiyyə edilib. Ən yaddaqalanını isə
Qalina Andreyevna Konayeva adlı
bir xanım təqdim edib. Moskvanın
mərkəzi televiziyasında muzeylə bağlı
süjet efirə verildikdən az sonra həmin
xanım Ağdama gələrək ikinci Dünya
müharibəsi dövründən saxladığı "blokada çörəyi”ni muzeyə bağışlayıb.
Muzey eksponatları arasında ən
qədimi Miladdan əvvəl VII minilliyə
aid olan daşlaşmış buğda dənələri
idi. Buğda dənələri akademik İmam
Mustafayev tərəfindən təqdim edilsə
də, Ağdamın Əfətli kəndi ərazisindəki
Çalağantəpədə arxeoloji qazıntı
aparan tanınmış arxeoloq, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İdeal Nərimanovun səyi

xidmət göstərdi, həm də təmənnasız”.
Erməni vandalizmi xalqımızın
bərəkət ocağı sayılan belə müqəddəs
abidələri Yer üzündən sildi. Amma o
torpaqlarda ocaqlarımızı söndürməyə
gücləri yetmədi. Külli-Qarabağda
ocaqlarımızın yenidən yandırılmasına
nail olduq.
Yeri gəlmişkən, muzeyin ilk direktoru telejurnalist Allahverdi Əsədov
olub. 1984-cü il sentyabrın 1-də
muzeyin direktoru Az TV-də şöbə
redaktoru işləmiş Niyazi Quliyev oldu.
Niyazi Quliyev muzeyə az müddət
ərzində rəhbərlik etdi və səhhəti ilə
əlaqədar o vəzifəsini tərk ertməli oldu.
Ondan sonra "Bilik" Cəmiyyətinin
rayon şöbəsinin müdiri işləmiş Ofelya
Zeynalova muzeyə rəhbər təyin
edildi. Ofelya Zeynalovadan sonra isə
muzeyə rəhbər Hafiz Əliyev təsdiq
olundu. Yeddi nəfərlik ştat cədvəlində
iki elmi işçi, üç bələdçi, bir dəyirmançı
vəzifəsi var idi.
Muzeydə aparılan tərtibat işlərini
Mədəniyyət Nazirliyin bədii tərtibat
idarəsinin əməkdaşı Eduard Krupkinin
rəhbərlik etdiyi qrup həyata keçirmişdi.
Nümayəndə heyətinə isə muzeylər
idarəsinin rəisi Səriyyə İsmayılova
rəhbərlik edirdi.
Həmin illərdə Ağdam Mədəniyyət
Şöbəsinin müdiri işləmiş Çimnaz
Əliyeva bildirib ki, muzey Ağdamın
ən qaynar küçələrindən biri olan “20

nıram ki, uzaqgörən və diqqətli ölkə
başçısı bu məsələni də düşünüb. O
muzey nəinki tək Ağdamın, həm də
respublikamızın adını dünyaya tanıtdı.
Bu gün Ağdamda yeni muzeylər
yaradılır. Ağdamda İşğal və Zəfər
muzeylərinin əsası qoyulub. Hələ
2021-ci il mayın 28-də möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin iştirakı
ilə Ağdam İşğal və Zəfər muzeyləri
kompleksinin təməlqoyma mərasimi
keçirilmişdir. Bu kompleks ümumilikdə
22 hektara yaxın ərazini əhatə
edəcəkdir. Ağdam şəhərinin müəyyən
bir hissəsinin dağıdılmış vəziyyətdə
qalması və Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin ümumi mənzərəsini əks
etdirən açıq səma altında memorial
kimi nümayiş etdirilməsi nəzərdə
tutulur. 17.23 hektar ərazini əhatə
edəcək bu kompleks müasir üslubda
dizayn edilmiş muzey binası, xatirə
gölü, memorial bağ və dağıntılardan
ibarət olacaqdır. Ağdam Zəfər muzeyi 5 hektara yaxın ərazini əhatə
edəcək və bu bölmə müasir dizayna
malik bina, Bayraq meydanı və Zəfər
arenası hissələrindən ibarət olacaqdır.
Ağdamda dövlət başçımız tərəfindən
bayrağın qaldırıldığı ərazidə Bayraq
meydanı təşkil ediləcək, muzeyin binası və arena bu meydanın yaxınlığında
yerləşəcəkdir.

Günvurmanın fəsadları

Otaqda optimal rütubəti təmin etmək
effektlidir. Mümkün qədər oksigen
alması üçün şərait yaradılmalıdır. Bu
zaman baş və ayaqları qaldırmaq,
xəstəni mümkün qədər üst geyimdən
azad etmək lazımdır. Məqsəd, boyunda
və sinədə hər hansı bir sıxıcı geyimin
olmamasını təmin etməkdir. İçə bilirsə,
sərin su verilməlidir. Çünki bu vaxt suduz mübadiləsi pozulduğu üçün bizim
xəstəyə verəcəyimiz maye mineral
su olsa prosesin bərpası bir o qədər
tezləşəcək. Sərin kompreslər qoyulmalıdır. Bu kompresləri sərin suya batırılmış
dəsmallarla da yerinə yetirmək olar.
Bunu xəstənin alın, boyun, bilək, qoltuqaltı hissələrinə qoymaq məsləhətdir.
Xəstənin bədənini ümumi 20 dərəcədən
yüksək olmayan su ilə islatmaq lazımdır. Əgər qusma başlayıbsa, bu zaman
xəstə yan üstə çevrilməlidir. Belə hallarla rastlaşdıqda mütləq şəkildə təcili tibbi
yardım çağırılmalıdır. Beləcə xəstəyə
müvafiq tibbi yardım göstərilməlidir”.
Doktor, eyni zamanda, risk qrupuna

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki,
ümumi uzunluğu 36.2 km, eni orta hesabla
10 metr olan yolların örtüyü əsasən torpaq
əsaslı olub. Bu səbəbdən, kəndlərarası yollar
nəqliyyatın və vətəndaşların rahat hərəkətində
problemlərə səbəb olurdu.
Cəlilabadın Təklə-Abazallı, TəkləŞorbaçı-Mədətli-Novruzallı-Şötüklü-BayxanlıMəlikqasımlı, Şötüklü-Dostallı-MəşədilərMəmmədrzalı-Şorbaçı, Şiləvəngə-Adnalı-Bədirli
marşrutu üzrə kəndlərarası avtomobil yollarını
əhatə edən layihə çərçivəsində:
- Uzunluğu 5.5 km olan Şiləvəngə-AdnalıBədirli yolu hissəsində torpaq işləri, suötürücü
boruların quraşdırılması, yol əsasının tikintisi
yekunlaşıb. Həmin hissədə növbəti mərhələ
üzrə asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işlərinə
başlanılıb. Artıq yolun 4.5 km-lik hissəsində
asfaltlanma işləri yerinə yetirilib.
- 2.5 km-lik Təklə-Abazallı hissəsində torpaq
işləri yekunlaşıb, hazırda yol əsasının alt layının
tikintisi aparılır.
- 28.2-km uzunluğa malik Təklə-ŞorbaçıMədətli-Novruzallı-Şötüklü-BayxanlıMəlikqasımlı və Şötüklü-Dostallı-Məşədilər-

Məmmədrzalı-Şorbaçı kənd yollarının 20
kilometrlik hissəsində isə torpaq işləri və
suötürücü boruların inşası yerinə yetirilib.
Yolun Təklə kəndi ərazisində yerləşən mövcud 54 metrlik 3 aşırımlı körpünün layihə üzrə
nəzərdə tutulan təmiri yekunlaşıb.
Bu yollarda işlər “İnşaat Norma və
Qaydaları”na əsasən, texnoloji ardıcıllığa riayət
olunmaqla keyfiyyətlə aparılır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti
ərazilərinə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika
cəlb olunub.
Tikinti layihəsinin sonuncu mərhələsində avtobus dayanacaqlarının, yol nişanlarının quraşdırılması və yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin
çəkilişi aparılacaq.
Beləliklə, IV texniki dərəcəyə uyğun olaraq
yenidən qurulan yollar bundan sonra ərazidə
yaşayan 14 mindən artıq əhalinin rahat gedişgəlişini təmin edəcək, yük və sərnişindaşıma
asanlaşacaq.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Ağcabədi rayonunda mülki müdafiə dəstələri ilə
nümunəvi mülki müdafiə məşqi keçirilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ
Regional Mərkəzi tərəfindən Ağcabədi
rayon hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki
müdafiə dəstələri ilə xəbərdarlıq və
toplanış üzrə nümunəvi mülki müdafiə
məşqi keçirilib.
“Fövqəladə hadisələr zamanı
hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə
dəstələrinin xəbərdarlıq toplanışı siqnalı üzrə fəaliyyəti" mövzusunda keçirilən
tədbirə FHN Qarabağ Regional Mərkəzinin
aidiyyəti struktur bölmələri, Ağcabədi Rayon
İcra Hakimiyyətinin Mülki müdafiə qərargahı
və Fövqəladə Hallar Komissiyası, ərazi mülki
müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb olunub.
Məşqin keçirilməsində məqsəd ərazi mülki
müdafiə qüvvələrinin fövqəladə hallara operativ reaksiyavermə hazırlığı səviyyəsinin
yoxlanılması və böhran vəziyyətlərində birgə
fəaliyyətlərin uzlaşdırılması, komandir-rəis
heyətinin idarəetmə üzrə bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətə xəbərdarlıq toplanışı üzrə əməli vərdişlərin aşılanması olub.
Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağ

Regional Mərkəzinin rəisi polkovnik Mirəli Feyziyev və Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Rafil Hüseynov iştirak ediblər.
Məşq zamanı hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki
müdafiə dəstələrinin fövqəladə hal barədə
xəbərdar edilməsi, xəbərdarlıq toplanışı siqnalı
ilə qaldırılması, toplanma məntəqəsinə yürüş,
toplanış və idarəetmənin təşkili üzrə fəaliyyətləri
yoxlanılıb, həmçinin funksional vəzifələrlə bağlı
məruzələr dinlənilib.

“Xalq qəzeti”

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
2022-ci ildə
Tovuz rayonunda yolların təmiri işlərinin satın alınması ilə əlaqədar

İsti yay aylarında təcili tibbi yardım şöbəmizə ən çox müraciətlərdən
biri də günvurma ilə bağlıdır. Çünki saat 12.00-dan 17.00-a qədər qızmar
yay aylarında Günəşin ən aktiv vaxtları olur. Bu zaman insanlar Günəş
şüalarının uzunmüddətli təsirinə məruz qalarsa, ultrabənövşəyi şüalar
başa və bədənə təsir göstərərək, təkcə bədən səthini isitmir, eyni zamanda, beyin toxumasını da zədələyir. Qan-damar sistemində xüsusilə də
linfa sistemində genişlənmələr yaradır. Nəticədə baş-beyin qan dövranını, həm də ümumi qan dövranını pozur. Ürəkbulanma, qusma, halsızlıq
vəziyyəti ilə başlayaraq koma, ürək tutmasına qədər sağlamlıq üçün
təhlükəli olan hallara gətirib çıxara bilir.
Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında həkim-terapevt Sübhan
Hacıyev bildirdi.
Həkim qeyd etdi ki, günvurmanın üç dərəcəsi var: “Yüngül, orta və
ağır... Yüngül günvurma başağrısı,
ürəkbulanma, ümumi zəiflik, nəbzin və
ürək döyüntüsünün artması, gözlərdə bir
qədər genişlənmələrlə özünü göstərir.
Orta dərəcə günvurmada ürəkbulanma
və qusma, şiddətli baş ağrıları, eşitmədə
pozuntular baş verir. Bəzən də huşun qısamüddətli itirilməsi, ümumi bir
tormozlanma halı, burun qanaması,
temperaturun qalxması ilə özünü büruzə
verir. Ağır dərəcədə isə üz dərisi əvvəlcə
qırmızı rəng alır, daha sonra get-gedə
solğunlaşır, şüurda dəyişikliklər olur.
Sayıqlamalar hallüsinasiyalar, ümumi
qıcolma, uyuşmalar baş verir. Bədən
hərarəti 40- 42 dərəcəyə qədər yüksələ
bilir. Çox ağır hallarda beyin qan dövranının pozulması və komatoz vəziyyətlə
də üzləşə bilirik”.
Sübhan Hacıyev bildirdi ki, günvurma zamanı ilkin tibbi yardım mütləq
haldır: “Xəstəni birbaşa kölgəyə və
ya sərin bir otağa gətirmək lazımdır.

Ölkə ərazisində müasir yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan genişmiqyaslı layihələr sırasında hazırda Cəlilabad rayonunda 14 yaşayış məntəqəsini
birləşdirən kəndlərarası avtomobil yollarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması
sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir.

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT

daxil olanlardan danışdı. Dedi ki, risk
faktorları, adətən uşaqlarda və yaşlı
adamlarda daha çox olur, çünki həmin
insanlarda istiliyi alıb-vermə mərkəzi
pozulduğu üçün bu şəxslər daha çox
zərər görə bilir. Hamilə qadınlar, ürəkdamar sistemində problemi və beyin
qan dövranında narahatlığı olan şəxslər,
eləcə də ağır çəkililər günvurmaya
meyilli olurlar. Belə hallardan özümüzü
qorumaq isti yay aylarında mümkün
dərəcədə saat 12.00-dan 17.00-a qədər
Günəş şüaları altında olmamağa çalışaq. Əgər məcburiyyət yaranarsa, açıq
rəngli, pambıq materiallı geyimlərdən
istifadə etmək yaxşı olar. Papaqlardan
mütləq istifadə etmək lazımdır. Ən vacibi
isə bu aylarda hər saatda bir bardaq
su içilməlidir. Eyni zamanda, spirtli içki
və tütün məmulatlarından istifadə etmək
məsləhət deyil. Bunlara əməl etsək,
günvurmadan qoruna bilərik”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.az/ vahid
internet portalına (portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs –
Məmmədov Mübariz Məmməd
oğlu, tel – 050 264-62-48.
İştirak haqqı 450 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi
yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə
həyata keçirilə bilər.
İddiaçılar “Asan Ödəniş
et” düyməsini sıxaraq ödənişi
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı
60 bank günü (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox) qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından
arayış;
-iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki

maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
Tender təklifi Azərbaycan
dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna
uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank təminatı
istisna olmaqla) 27 iyul 2022ci il saat 11.00-a, tender təklifi
və bank təminatını isə 4 avqust
2022-ci il saat 17.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 5 avqust
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd – tenderdə iştirak,
təkliflərin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası
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5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti

aşağıdakı kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Fakültə
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi

Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi

Sosial elmlər
və psixologiya
fakültəsi
Kitabxanaçılıqinformasiya
fakültəsi
Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi
Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi

Kafedra
Psixologiya kafedrası

Vəzifə
Yerlər
Dosent
7
Baş müəllim 1
0,5
Müəllim
3
2*0,5
Sosial və pedaqoji
Professor
0,5
psixologiya kafedrası Dosent
1
0,5
Müəllim
2
0,5
Pedaqogika kafedrası Professor
1
0,5
Dosent
7
Baş müəllim 1
Müəllim
2*0,5
3
5
0,5
Baş müəllim 1
Müəllim
0,5
Sosiologiya kafedrası Professor
1
0,5
Dosent
2
Müəllim
1
Fəlsəfə tarixi və
Professor
0,5
mədəniyyətşünaslıq
Dosent
3
kafedrası
3*0,5
Gender və tətbiqi psi- Professor
1
xologiya kafedrası
0,5
Dosent
1
0,5
Müəllim
2
2*0,5
Sosial iş kafedrası
Professor
0,5
Dosent
0,5
Müəllim
3*0,5
Kitabxanaşünaslıq
Dosent
1
kafedrası
2*0,5
Müəllim
4
0,5
Kitabxana resursları
Professor
1
və informasiya axtarış Dosent
0,5
sistemləri kafedrası
Müəllim
0,5
Kitabşünaslıq və
Dosent
2*0,5
nəşriyyat işi kafedrası Müəllim
1
Fəlsəfə kafedrası

Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi

Biblioqrafiyaşünaslıq
kafedrası

Şərqşünaslıq
fakültəsi

Türk filologiyası kafedrası

Şərqşünaslıq
fakültəsi

Ərəb filologiyası
kafedrası

Professor
Dosent

Dosent

İran filologiyası
kafedrası

Şərqşünaslıq
fakültəsi

Uzaq Şərq dilləri və
ədəbiyyatı kafedrası

Biologiya
fakültəsi

Biofizika və biokimya
kafedrası

Professor
0,5
Dosent
4
Baş müəllim 4
2*0,5
Müəllim
2
4*0,5
Baş müəllim 1
Müəllim
2
2*0,5
Professor
2*0,5
Dosent
2
0,5
Müəllim
0,5

Biologiya
fakültəsi

Botanika və bitki fizio- Professor
logiyası kafedrası
Dosent
Müəllim

Biologiya
fakültəsi

Genetika kafedrası

Biologiya
fakültəsi

Molekulyar biologiya
və biotexnologiyalar
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim
Professor
Dosent

Baş müəllim
Müəllim
Zoologiya və fiziologi- Professor
ya kafedrası
Dosent

Biologiya
fakültəsi

Müəllim
Coğrafiya
fakültəsi
Coğrafiya
fakültəsi

Coğrafiya
fakültəsi

3
0,5
2*0,5

Müəllim

Şərqşünaslıq
fakültəsi

Professor
Dosent

0,5
2
3*0,5
Baş müəllim 3
3*0,5
Müəllim
5*0,5
Professor
2
Dosent
8
Baş müəllim 2
4*0,5
Müəllim
1
3*0,5

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın
tədrisi metodikası
kafedrası
Fiziki coğrafiya kafedrası

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Coğrafiya
fakültəsi

Hidrometeorologiya
kafedrası

Coğrafiya
fakültəsi

İqtisadi və sosial
coğrafiya kafedrası

Coğrafiya
fakültəsi

Kimya fakültəsi

Dosent
Müəllim
Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim
Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim
Professor
Dosent
Müəllim

0,5
4
1
0,5
1
3
1
3
2
0,5
2
0,5
0,5
3*0,5
1
5
0,5
2
0,5
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
3
3
2*0,5
0,5
3
0,5
1
1
1
0,5
3
3*0,5

Professor

2
0,5
Dosent
1
Müəllim
2
0,5
Xarici ölkələrin iqtisadi Dosent
4
və siyasi coğrafiyası
0,5
və turizm kafedrası
Baş müəllim 2
Müəllim
1
2*0,5
Analitik kimya kafed- Professor
0,5
rası
Dosent
1
Müəllim
2*0,5

Kimya fakültəsi

2
0,5
1
0,5
Kimya fakültəsi
Kimyanın tədrisi meto- Dosent
2
dikası kafedrası
0,5
Müəllim
2*0,5
Kimya fakültəsi
Neft kimyası və kimya Professor
1
texnologiyası kafed0,5
rası
Dosent
3
Müəllim
0,5
Kimya fakültəsi
Ümumi və qeyri-üzvi
Professor
1
kimya kafedrası
0,5
Dosent
2
0,5
Müəllim
2
2*0,5
Kimya fakültəsi
Üzvi kimya kafedrası Professor
3
3*0,5
Dosent
7
0,5
Müəllim
1
Kimya fakültəsi
Yüksək molekullu
Professor
3
birləşmələr kimyası
0,5
kafedrası
Baş müəllim 1
Müəllim
1
Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları və
Professor
2*0,5
informasiya hüququ”
Dosent
0,5
UNESCO kafedrası
Müəllim
1
4*0,5
Hüquq fakültəsi
Beynəlxalq xüsusi
Dosent
2
hüquq və Avropa
5*0,5
hüququ kafedrası
Müəllim
1
2*0,5
Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi
Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi
Hüquq fakültəsi
Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi

manatla
31 dekabr 2020-ci il

115,395.00
150,019,224.00

78,115.00
153,330,310.00

150,134,619.00

153,408,425.00

4,003,141.00
20,120,977.00

3,383,435.00
18,277,666.00

6,840,747.00
8,578,769.00

4,369,806.00
8,178,190.00

39,543,634.00
189,678,253.00

34,209,097.00
187,617,522.00

136,684,980.00
92,760,900.00

136,684,980.00
91,778,105.00

(98,917,830.00)
130,528,050.00

(88,545,877.00)
139,917,208.00

36,721,332.00
285,604.00

36,721,332.00
-

37,006,936.00

36,721,332.00

6,331 307.00

6,032,920.00

661,394.00
14,587,178.00
563,388.00

955,889.00
3,450,254.00
539,919.00

22,143,267.00

10,978,982.00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR

59,150,203.00

47,700,314.00

189,678,253.00

187,617,522.00

2021-ci il dekabrın 31-də başa çatan il üzrə maliyyə hesabatları rəhbərlik tərəfindən 2021-ci il mayın 31-də təsdiq
edilmişdir.

Dosent

Əmək və ekologiya
hüququ kafedrası

Professor
Baş müəllim
Müəllim
Əqli mülkiyyət hüququ Müəllim
kafedrası
Konstitusiya hüququ
Professor
kafedrası
Dosent
Müəllim
Kriminalistika və
məhkəmə ekspertizası kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

Mülki proses və
kommersiya hüququ
kafedrası

Dosent
Müəllim

Geologiya
fakültəsi

Faydalı qazıntılar
kafedrası

Müəllim
Professor
Dosent
Müəllim

Geologiya
fakültəsi

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin rəhbərliyinə
RƏY
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyə vəziyyətinə aid hesabatından (konsolidə edilmiş), məcmu
gəlirlərə aid hesabatından (konsolidə edilmiş), kapitalda dəyişikliklər hesabatından (konsolidə edilmiş) və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün
pul vəsaitlərinin h ə r ə k ə t i hesabatından (konsolidə edilmiş), habelə uçot
siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə
hesabatlarına (konsolidə edilmiş) qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının
auditi aparılmışdır.
Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2021-ci il
d e k a b r ı n 3 1 - nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini
və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini
Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu
standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə
hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz
Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan
etik normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit
sübutları rəyimizi əsaslandlrmaq üçün yetərli və münasibdir.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə
cavabdeh şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat
Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim
edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda,rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya
işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib
alternativ yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid
olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və idarəetməyə məsul
şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə
görə məsuliyyət daşıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya
səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına aid kafi əminlik
əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi
əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin
əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər
,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu
olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.
İdarəedici partnyor, fəxri auditor E. Əliyev
Bakı şəhəri, 29 iyun 2022-ci il

Professor

Hidrogeologiya və
Dosent
mühəndis geologiyası Müəllim
kafedrası

Geologiya
fakültəsi
Geologiya
fakültəsi
Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi
Fizika fakültəsi
Fizika fakültəsi

Kristalloqrafiya,
mineralogiya və
geokimya kafedrası
Seysmologiya və
yer təkinin fizikası
kafedrası
Ümumi və tarixi
geologiya kafedrası

Dosent

1
0,5

Dosent

0,5

Professor
Dosent
Müəllim
Hesablama riyaziyyatı Dosent
kafedrası
İnformasiya
Dosent
texnologiyaları və
proqramlaşdırma
kafedrası
Maddə quruluşu
Dosent
kafedrası
Nəzəri fizika kafedProfessor
rası
Dosent
Baş
müəllim

0,5

1
1
0,5
2
0,5
0,5

Fizika fakültəsi

Yarımkeçiricilər fizika- Müəllim
sı kafedrası

1

Tarix fakültəsi

Qafqaz xalqları tarixi
kafedrası

Dosent

1

Tarix fakültəsi

Azərbaycan tarixi
(humanitar fakültələr
üzrə) kafedrası

Dosent

1
0,5

Beynəlxalq
münasibətlər
və iqtisadiyyat
fakültəsi

Beynəlxalq
münasibətlər kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq
münasibətlər
və iqtisadiyyat
fakültəsi

Dünya iqtisadiyyatı
kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq
münasibətlər
və iqtisadiyyat
fakültəsi

Maliyyə və menecment kafedrası

Müəllim

1

1
0,5
1

Beynəlxalq
münasibətlər
və iqtisadiyyat
fakültəsi

Politologiya və sosiologiya kafedrası

Müəllim

0,5

0,5
1
3*0,5
2
2*0,5
0,5
0,5
2
2*0,5
0,5
3
0,5

Jurnalistika
fakültəsi

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya
siyasəti kafedrası

Professor
Dosent

1
0,5

Jurnalistika
fakültəsi

Multimedia və elektron kommunikasiya
kafedrası

Dosent

0,5

Jurnalistika
fakültəsi

Milli mətbuat tarixi
kafedrası

Dosent

1

Jurnalistika
fakültəsi

Yeni media və
kommunikasiya
nəzəriyyəsi kafedrası

Dosent

0,5

Filologiya
fakültəsi

Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatı kafedrası

Professor
Müəlllim

1
0,5

Filologiya
fakültəsi

İngilis dili (təbiət
fakültələri üzrə)
kafedrası

Baş
müəllim
Müəllim

2
0,5

Filologiya
fakültəsi

İngilis dili (humanitar
fakültələr üzrə)
kafedrası

Müəllim

0,5

Ekologiya və
torpaqşünaslıq
fakültəsi

Həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi kafedrası

Baş
müəllim
Müəllim

1
2

3
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
2
0,5
1
1
0,5

Professor

0,5
3
2*0,5
1

Fiziki elektronika
kafedrası

Professor
Dosent

Mülki hüquq kafedrası Professor
Dosent

2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı
31 dekabr 2021-ci il

Dövlət və hüquq
nəzəriyyəsi və tarixi
kafedrası

Geologiya
fakültəsi

Fizika fakültəsi

0,5
1
0,5
Müəllim
0,5
Cinayət prosesi kafed- Dosent
2
rası
Müəllim
0,5
Cinayət hüququ və
Professor
0,5
кriminologiya kafedDosent
5
rası
Baş müəllim 0,5
Müəllim
0,5
Beynəlxalq ümumi
hüquq kafedrası

Hüquq fakültəsi

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Sair qısamüddətli aktivlər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR
CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Ödənilmiş nominal (nizamnamə)
kapital
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər
üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR

Fiziki və kolloid kimya Professor
kafedrası
Dosent

1

Qeyd-müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1996-cı il 7 avqust tarixli 401 saylı
“Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun elan olunduğu gündən
1 ay müddətində qəbul edilir.
Ünvan- AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 33.

FHN-in Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və
Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi AZS İSO/İES
17065-2014 standartına uyğun akkreditasiya olunub
İES 17065-2014 akkreditasiya attestatına layiq görülüb.
Akkreditasiya attestatının əldə
edilməsi nəticəsində təhlükə potensiallı obyektlərdə və dağ-mədən
sahələrində istehsal və istifadə
olunan texniki qurğu və avadanlıqların sertifikatlaşdırılmasının həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar “Texniki
təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 7-ci
maddəsinin ikinci hissəsinin tələbi
tam təmin olunacaq.
Qeyd edək ki, bu attestat Agentliyin sertifikatlaşdırma ilə bağlı
fəaliyyətinin yerinə yetirilməsində
və bu sahədə əməkdaşların
peşəkarlığının artırılması
istiqamətində yeni keyfiyyət standartı
və meyarları yaradır.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz
Görülməsi və Dağ-mədən
Nəzarəti Dövlət Agentliyi
AZS İSO/İES 17065-2014
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.
Məhsulların, proseslerin və
xidmətlərin sertifikatlaşdırılması
üzrə orqanlara olan tələblər”
standartına uyğun akkreditasiya
olunub.
Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət
Dövlət Xidməti “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi
tərəfindən keçirilən akkreditasiya
Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə həmin standartın tələbləri
əsasında, keçirilən audit nəticəsində
müəyyən edilib və Agentlik AZS İSO/

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 17 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına 17 yoluxma faktı qeydə alınıb, 11 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata
görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə

793 min 388 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 783 min 453 nəfər

müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 717
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 218
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma
hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 1574, bu günə qədər isə
ümumilikdə 6 milyon 972 min 527 test
icra olunub.

“Xalq qəzeti”

“AKSERMAN” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
12 avqust 2022-ci il saat 12.00-da
“AKSERMAN” ASC səhmdarlarının
növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin tək başçısının
(sədrinin) seçilməsi.

2. Səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinin müzakirəsi.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.
Ünvan –Ağcabədi şəhəri, Ü.Hacıbəyli
prospekti 157.
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5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Rusiya səfiri: Mənim ölkəm
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
genişlənməsini dəstəkləyir
Rusiya

VKS ilk yeni Su-34M təyyarələri alıb
Rusiya
Aerokosmik Qüvvələri
(VKS) 2022-ci ildə ilk
Su-34M təyyarələrini
alıb. Bu barədə
“ANNA-NEWS”
“Telegram” kanalı
məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, Su34M yenilənmiş avionika və “Sıç” asma konteynerlərdən
istifadə etmək imkanına malikdir. Bildirilir ki, Su-34 yerüstü,
suüstü və hava hədəflərini məhv etmək, həmçinin havadan
kəşfiyyat tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub. Döyüş maşınları pilotlar tərəfindən təyinatı üzrə təlim
uçuşları üçün istifadə olunur.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

Yer Günəşdən uzaqlaşır
Yer planeti
afeliondan, yəni öz
orbitinin Günəşdən
ən uzaq nöqtəsindən
keçir. Bu zaman
planetimiz ulduzdan
152 milyon km-dən
çox məsafədədir.
Bu barədə Moskva
Planetariumunun saytında məlumat verilir. Afelion keçidi
o deməkdir ki, bu gün Günəş Yerdən görünən ən kiçik
diametrə malikdir.
Xatırladaq ki, Yer Günəş ətrafında 365 gün 6 saat 9
dəqiqə 10 saniyəyə tam dövr edir. Planet elliptik orbitdə
orta hesabla 29,765 km/san sürətlə hərəkət edir.
Xəbəri TASS yayıb.

Yeni “SessionManager” virusu dövlət
qurumlarında casusluq edir
“Kaspersky Lab”
cinayətkarlara dövlət qurumlarının və qeyri-kommersiya təşkilatlarının
korporativ İT infrastrukturuna çıxış əldə etməyə
imkan verən yeni “SessionManager” virusu aşkar
edib. O, zərərli proqramları yaya, korporativ
məktubları oxuya və yoluxmuş serverləri uzaqdan idarə
edə bilər.
Virus Avropa, Afrika, Cənubi Asiya, Yaxın Şərq və
Rusiyada yayılıb. SessionManager hazırda 24 şirkətdə 34
serverdə mövcuddur. Əksər onlayn skanerlər tərəfindən
zəif tanınır, buna görə də virus tez-tez gözə dəymir.
Xəbəri “Kommersant.ru” yayıb.

payını artırmaq lazımdır. Bununla da, Təhlükəsizlik Şurası
dünya xalqlarının ümidlərini
daha yaxşı doğrulda və daha
demokratik ola bilər.
Qeyd edək ki, Denisov
iyunun 2-də Rusiya telekanallarından birinin efirində
çıxış edərkən ölkəsinin
Təhlükəsizlik Şurasından
çıxarılması ilə bağlı suala da
cavab verib. Onun fikrincə,
bu, hansısa yeni hüquqi baza
yaratmaq cəhdidir. Belə ki,
“bütün normal insanlar başa
düşürlər ki, belə bir ssenari
yalnız BMT-nin buraxılması
və yenidən formalaşdırılması
halında mümkün ola bilər”.
Onu da xatırladaq ki,

Avstraliyanın Ukraynaya 14 zirehli BTR və 20
zirehli döyüş maşını verəcəyi məlum olub. UNİAN
agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın
Baş naziri Entoni Albenizi Kiyevdə Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə brifinqdə
bildirib.
Onun sözlərinə görə,
Avstraliya hökuməti və xalqı
Rusiyanın hücumuna məruz
qalan Ukraynanı birmənalı
olaraq dəstəkləyir və Kiyevə
lazımi hərbi və humanitar
yardımlar göstərir.
“Avstraliya üstünlük əldə
etmək və qalib gəlmək, öz

suverenliyini qorumaq üçün
lazım olduğu müddətcə Ukrayna hökumətini və xalqını
dəstəkləməyə davam etməyə
hazırdır. Siz qanunun aliliyini,
beynəlxalq hüquq nizamını
müdafiə edirsiniz. Bu gün
əlavə olaraq 100 milyon
dollarlıq hərbi texniki yardımı

Turnir təxirə salınıb
2023-cü ilin
yayında Fil Dişi
Sahilində keçirilməli
olan Afrika Millətlər
Kuboku təxirə
salınıb. Bildirilir ki,
turnir 2024-cü ilin
yanvar-fevral aylarında keçiriləcək.
Bu barədə Afrika
Futbol Konfederasiyasının prezidenti Patris Motsepe açıqlama verib. Motsepe
təqvim dəyişikliyinin iqlimlə əlaqəli olduğunu deyib. O,
yeni yaradılan Afrika Super Liqasının ilk mövsümünün isə
gələn ilin avqustunda keçiriləcəyini bildirib. Turnirdə FİFA
reytinqinə əsasən seçiləcək 24 komanda iştirak edəcək.
Bu komandalar 3 regional qrupa bölünəcək və 16 klub
pley-offa yüksələcək.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-09-59.
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-22.
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (070)-340-01-00.

 “Milliyet.com.tr”nin yaydığı məlumata
görə, Yaponiyada bu gün gözlənilən “Aere”
tayfunu səbəbiylə Miyazaki əyalətində 16 min
insan təxliyəyə çağırılıb.
Keçən həftə həddindən
artıq istilərin baş verdiyi
Yaponiyada bu dəfə tayfun
həyəcanı verilib. Yaponiya
Meteorologiya Agentliyi
Şərqi Çin dənizində şima-

la doğru irəliləyən “Aere”
tayfunun bu gün ölkənin
cənub-qərbindəki Kyuşu
adasına çatacağını açıqlayıb.
Cənubi Kyuşu və Şikoku adasında 200 millimetrə qədər

ÂÂİyulun 5-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 20-23°, gündüz 30-34°, Bakıda
gecə 21-23°, gündüz 31-33° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 50-55 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində:
(Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran,
Bilgəh, Zaqulba) 23-24° isti, Cənub
çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 24-25° isti olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur
rayonlarında əsasən yağmursuz
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3 aylıq
31.20 (otuz
bir manat
iyirmi qəpik)
manat.

Hörmətli abunəçilər!
Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir problemlə rastlaşsanız
(012)-498-85-29 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Finlandiyanın Rusiya
ilə sərhədində NATO
bazası yaradıla bilər
elan edəcəyik. Ümumilikdə,
390 milyon dollar vermişik.
Biz həmçinin əlavə 14 BTR
və 20 “Bushmaster” zirehli
döyüş maşını təqdim edirik”.
Ukraynanın dövlət başçısı Volodimir Zelenski, öz
növbəsində Avstraliyanın
ölkəsinə hərtərəfli dəstəyini
yüksək dəyərləndirib. O bildirib ki, Ukrayna xalqı ölkənin
ərazi bütövlüyü uğrunda
haqq işini qələbəyə kimi

davam etdirəcək.
Ukrayna Prezidenti Qərb
dövlətlərini bir daha Ukraynaya hərbi və maliyyə
dəstəyini gücləndirməyə
çağırıb. V.Zelenski brifinqdə
cəbhədəki mövcud vəziyyət
barədə də jurnalistləri
məlumatlandırıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Yaponiyada
tayfun həyəcanı

Sanksiya qərarı

Afrika

 usiyanın BMT Təhlükəsizlik
R
Şurasından çıxarılması
ideyası Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə
məxsusdur. Onun sözlərinə
görə, BMT-dəki Rusiya
nümayəndələrini təşkilatdan
sui-istifadə etmək imkanından məhrum etmək və
Rusiya Federasiyasının BMT
Təhlükəsizlik Şurasında
olmasını mümkünsüz etmək
lazımdır. Zelenskinin fikrincə,
BMT nizamnaməsinin normal
işləməsi və üzv ölkələrin ona
hörmətlə yanaşması üçün bu,
yeganə məntiqi yoldur.

Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat yayımı ilə məşğul olan
firmalar tərəfindən aparılır.
Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən mətbuatyayımı q
 urumlarına
müraciət etmək olar.
6 aylıq
62.40 (altmış
1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
iki manat
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
qırx qəpik)
manat.
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-440-46-94, 440-16-26.

Avstraliya Ukraynaya
əlavə 100 milyon dollarlıq
hərbi yardım edəcək

Avstraliya
Avstraliya 16 rusiyalı nazirə qarşı sanksiya tətbiq edəcək. Bu
haqda Avstraliyanın
Baş naziri Entoni
Albanese açıqlama
verib.
“Avstraliya daha
16 rusiyalı nazir və
oliqarx üçün sanksiya və səyahət qadağası tətbiq edəcək.
Avstraliyanın sanksiya tətbiq etdiyi rusların ümumi sayı
843 nəfərə çatacaq”, - Baş nazir qeyd edib.
Qeyd edək ki, Avstraliyanın Baş naziri Ukraynaya
14 zirehli transportyor və 20 “Bushmaster” maşını təhvil
verəcəyini vəd edib.
Xəbəri CNN yayıb.

“XALQ QƏZETİ”

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!

Pekində BMT-nin
qlobal dünya forumunun
plenar iclası keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən
Rusiyanın Çin Xalq
Respublikasındakı səfiri
Andrey Denisov bəyan
edib ki, BMT Təhlükəsizlik
Şurasını genişləndirmək
artıq vacib məsələyə
çevrilib. Məlumatı
“İzvestiya.ru” verib.
Diplomatın fikrincə,
hazırda Təhlükəsizlik Şurası
elə bir arenaya çevrilib ki, burada Qərb özünün təbliğatını
aparır. Onun sözlərinə görə,
bu destruktiv addımlar şura
üzvlərini bir-birindən daha da
uzaqlaşdırır və onun işinin
effektivliyini azaldır.
Səfir qeyd edib: “Buna
görə də bu gün BMT-də
islahatlar aparılması məsələsi
xüsusilə kəskin şəkildə
dayanır. Mənim ölkəm
BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin konsensus
əsasında genişləndirilməsini
dəstəkləyir”.
Rusiya səfirinin fikrincə,
bunun üçün Təhlükəsizlik
Şurasında Afrika, Asiya və
Latın Amerikası ölkələrinin

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

yağıntının olacağı açıqlanıb.
Ekspertlər əhalini daşqın və
sürüşmə riskinə qarşı diqqətli
olmağa çağırıb. Miyazaki
ştatının Niçinan şəhərinin
administrasiyası sürüşmə
təhlükəsi səbəbindən 16
min insanı təxliyə etməyə
çağırıb. Digər tərəfdən,
saatda 90 kilometrə çatan
küləklərə səbəb olan tayfunun çərşənbə gününə qədər
Kyuşu və ölkənin digər qərb
bölgələrinə güclü leysan və
küləklər gətirəcəyi açıqlanıb.
Xatırladaq ki, Yaponiyada

keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 17-22°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 8-13°, gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 8-13°, gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 16-21°, gündüz
30-35° isti olacaq.

son illərdə müşahidə olunan ən şiddətli tayfun olan
Hagibis tayfunu 2019-cu
ildə ölkəni vurmuş, ən azı
77 nəfər həyatını itirmiş,
9 nəfər itkin düşmüş kimi
qeydə alınmışdır. Ölkədə
200 çayın daşmasına səbəb
olan və 10 mindən çox evə
maddi ziyan vuran tayfun 140
müxtəlif bölgədə sürüşmələrə
səbəb olub. Minlərlə ev
təsərrüfatlarında elektrik və
su kəsilib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə
15-20°, gündüz 26-31°, dağlarda gecə
5-10°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 1823°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında yağmursuz
keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 18-22°, gündüz 25-30°, dağlarda
gecə 13-16°, gündüz 18-23° 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

Finlandiyada Cənubi Kareliya əyalətinin Lappenranta şəhərində NATO bazasını tikmək təklifi edilib.
Şəhər Rusiya ilə sərhəddən yarım saatlıq məsafədə
yerləşir. Bu barədə yerli “Yle” informasiya portalı
xəbər yayıb. Məlumatı “Euronews” agentliyi yayıb.
Xəbərdə deyilir ki,
Lappenranta şəhərinin
meri Kimmo Yarva
ümid etdiyini bildirib ki,
Finlandiya Şimali Atlantika Alyansına rəsmən
qoşulduqdan sonra,
bu şəhərdə NATO-nun
hərbi bazası yerləşdirilə
bilər.
Mənbə qeyd edir ki, bu fikir Finlandiyanın hərbi-siyasi
bloka qoşulması ilə bağlı söhbətlər ölkə ictimaiyyəti arasında
yenidən canlananda yaranıb. Yəni, alyans kontingentinin
Lappenrantada yerləşdirilməsi məsələsi ölkənin müdafiə
qüvvələri tərəfindən müzakirə olunmayıb.
Bazanın tikintisi ilə bağlı siyasi müzakirələr də aparılmayıb, lakin mer ümid edir ki, Finlandiya NATO-ya daxil olduqdan sonra Cənubi Kareliyanın müdafiəsinə aktiv investisiyalar başlayacaq.
Xatırladaq ki, bu il iyunun-29-30 tarixlərində NATO-nun
Madriddə növbəti sammiti keçirilib. Orada digər aktual
problemlərlə yanaşı, İsveç və Finlandiyanın alyansa üzvlük
məsələsinə də baxılıb və hər iki ölkəyə müsbət cavab verilib.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Neft həftəyə bu
qiymətlə başladı

L

ondonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 0,35 faiz artaraq bir
bareli 112,32 dollar olub.

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,02 faiz azalaraq bir bareli 108,41,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz
artaraq bir bareli 125,43 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi davam
etdikcə dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti yüksək olacaq.
Hazırda hər yerdə neftə olan tələbat günü-gündən artır. Buna
görə də neftin qiyməti artmağa başlayır. Qərb dövlətləri Rusiya
neftinə embarqo qoymaqlarına baxmayaraq Rusiya neftinin
qiyməti artmaqda davam edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
99 2021-ci il sentyabrın 29-da Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Bakıdakı
Arif Məlikov adına 11 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
tərəfindən Cəfərli Adilə Balaca qızının adına verilmiş
D2702 nömrəli şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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