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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezidentin Mətbuat
Belarus və Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyətin,
əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir Xidmətinin məlumatı
Prezident İlham Əliyev Belarusun müdafiə nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın
18-də Belarus Respublikasının müdafiə naziri Viktor Xrenini
qəbul edib.
Belarusun müdafiə nazirini
salamlayan Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyimə
şadam. Əminəm ki, səfəriniz
uğurlu olacaq. Hərbi sahədə
əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri
həmkarınızla ətraflı müzakirə
edəcəksiniz. Bizdə bütün istiqamətlər
üzrə işlər yaxşı gedir. Prezident
Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun
Azərbaycana bu yaxınlardakı səfəri
bunu bir daha təsdiq etdi. Biz onunla
çox ətraflı söhbət etdik, ikitərəfli
münasibətlərin geniş gündəliyinə
dair danışıqlar apardıq, o cümlədən
ölkələrimiz arasında artıq qədim
tarixə malik olan hərbi-texniki
əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə
etdik. Bu istiqamətdə, həmçinin bütün
başqa istiqamətlərdə əməkdaşlığı
davam etdirmək əzmindəyik.
Ona görə ki, bu gün Belarus və
Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyətin,

əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini
nümayiş etdirir.
Mən Belarus şirkətlərini
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinin bərpasında iştiraka
dəvət etmişəm. Bir qədər sonra
mən sizə həmin ərazilərdən çəkilmiş
fotoşəkilləri göstərərəm. Onlar
30 ilə yaxın işğala məruz qalmış
torpağımızda törədilmiş vandalizmin
və dağıntıların səviyyəsini əyani
şəkildə göstərir. Mənim bildiyimə
görə, artıq bu məsələlərdə iştirak
etməyə maraq var. Yaxın vaxtlarda
Prezidentin səfəri zamanı əldə
edilmiş razılaşmalar çərçivəsində
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
nazirinin rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti Belarusa səfər edəcək.
Lakin, bütün başqa istiqamətlər
üzrə də bundan sonra fəal
əməkdaşlıq edəcəyik və bir-birimizi
dəstəkləyəcəyik.
Dediyim kimi, ölkələrimiz

arasında hərbi, hərbi-texniki sahədə
əməkdaşlıq qədim tarixə malikdir və
çox yaxşı nəticələr verir. Buna görə,
əminəm ki, sizin həmkarlarınızla
diskussiyalar, fikir mübadiləsi bu
sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin daha
da inkişaf etdirilməsi işində faydalı
olacaq. Bir daha xoş gəlmisiniz.
Belarusun müdafiə naziri Viktor
Xrenin dedi:
– Sağ olun, cənab Prezident.
İlk növbədə, Sizinlə görüşmək,
Belarus Respublikasının Prezidenti
Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun
adından Sizi və Azərbaycan xalqını
salamlamaq, sülh və firavanlıq
arzularını çatdırmaq imkanına görə
Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Yüksək səviyyədə səfərlər
mübadiləsi həmişə onu göstərir
ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimiz və
əməkdaşlığımız yaxşıdır və gözəldir.
Bizim dövlətimizin başçısı demişkən,
Azərbaycan Belarusun şəxsində
Mərkəzi Avropada özünə etibarlı
dayaq, Belarus isə Azərbaycanın
şəxsində Qafqazda etibarlı dost tapıb.
Prezidentin dediyi kimi, bizim parlaq
əməkdaşlığımız var. Deyə bilərəm ki,
o, buna görə çox fəxr edir.

Azərbaycan bizim ənənəvi
dostumuz və müttəfiqimizdir,
həm regional, həm də beynəlxalq
siyasi aləmdə həmişə mühüm rol
oynayıb. Dünya miqyasında bizi
dəstəklədiyinizə, bizə siyasi dəstək
verdiyinizə görə Sizə şəxsən öz
adımızdan, Belarus Respublikası
adından təşəkkürümü bildirmək
istərdim.
Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ
zonasında hərbi əməliyyatların
dayandırılması üçün Sizin əldə
etdiyiniz razılaşmaları da alqışlayırıq.
Biz, sadəcə, əminik ki, Sizin müdrik
rəhbərliyinizlə bu, həmin regionun
daha da inkişaf etməsi və Sizin
diyarda sülhün möhkəmlənməsi üçün
yaxşı təməl olacaq.

***
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Belarus
Respublikasının Prezidenti Aleksandr
Lukaşenkonun salamlarına görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da
salamlarını Belarusun dövlət
başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

17 may 2021-ci il tarixində axşam radələrində ABŞ Prezidentinin
Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.
Tərəflər arasındakı telefon danışığında ikitərəfli münasibətlər
barədə məmnunluq ifadə edilib. Bu
münasibətlərin hər iki dövlət və bölgə
üçün sülh və təhlükəsizliyin təmin
edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd
olunub.
Ceyk Sallivan Azərbaycan və
Ermənistan sərhədində yaşanan son
gərginlik ilə bağlı narahatlığını bildirib
və bu kimi fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə
həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
O, həmçinin beynəlxalq sərhədin demarkasiyası üçün tərəflərin konstruktiv
müzakirələrinə ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb. Ceyk Sallivan ABŞ-ın bölgədə
barışığın əldə olunmasına sadiqliyini
ifadə edib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev bölgədə sülh və
sabitliyin təmin olunmasına sadiq qaldığımızı bildirib. Azərbaycan Prezidenti
bölgədə münaqişə sonrası vəziyyəti

müsbət qiymətləndirib, münaqişənin
bitməsindən 6 ay sonra bölgədə, o
cümlədən Azərbaycan–Ermənistan
sərhədində vəziyyətin sabit olduğunu
qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə
müşavirinin Azərbaycan və Ermənistan
arasında beynəlxalq sərhədin delimitasiyası üzrə danışıqların başlanmasına ehtiyac duyulduğu fikri ilə razı olduğunu ifadə
edib və bu prosesin 10 noyabr 2020-ci il
üçtərəfli bəyanatına uyğun olaraq həyata
keçirilməsinin əhəmiyyətini bildirib.
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın
sərhəd gərginliyi ilə bağlı qeyri-adekvat reaksiyasının və bu məsələni
beynəlmiləlləşdirmək cəhdlərinin
bölgədə gərginliyin artmasına gətirib
çıxara biləcəyini qeyd edib və bütün
mübahisələrin sülh yolu ilə və danışıqlar
prosesi çərçivəsində həllinin vacibliyini
vurğulayıb.

Oljas Süleymenovun “Şərəf”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında mədəni
əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Oljas Süleymenov “Şərəf” ordeni
ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2021-ci il

“Vətən müharibəsində bütün xalqların nümayəndələri
son damla qanlarına qədər döyüşürdülər”
ədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa may ayının 1213-də 29 ildən sonra yenə doğmalarını, qonaqlarını
hərarətlə, səmimiyyətlə qarşıladı. Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtında şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr
olunan “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçirildi.

Q

Tədbirin ilk günündə
ölkəmizdə yaşayan müxtəlif
xalqların musiqi yaradıcılığı
“Azərbaycan musiqisində multikulturalizm” mövzusunda təqdim
edildi. Respublikamızın müxtəlif
bölgələrində yaşayan ayrı-ayrı xalqların musiqi qrupları və
ifaçıları tərəfindən Azərbaycanın
millətindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin vahid Vətəni
olduğu mesajı bütün dünyaya
çatdırıldı.
Festivalın açılışındakı çıxışında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu mesajın əhəmiyyətini
xüsusi vurğulayaraq dedi: “Biz
bu gözəl ənənəni bərpa etdik və
bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı
Şuşada hər il keçiriləcək. Builki
festival Azərbaycanda yaşayan
xalqların nümayəndələrini əhatə
edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların
nümayəndələri çıxış edəcəklər.
Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı
olan Heydər Əliyev Fonduna

mən vermişdim, çünki Vətən
müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı
vardır. Vətən müharibəsi bir daha
onu göstərdi ki, Azərbaycanda
bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır
və bu 44 günlük müharibə bir
daha onu göstərdi ki, ölkəmizdə
milli birlik, milli həmrəylik vardır.
Təsadüfi deyil ki, birinci festivalda
Azərbaycanda yaşayan xalqların
nümayəndələri çıxış edəcəklər və
bir daha biz bütün dünyaya buradan – Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk…”.
Dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, ölkəmizdə
müxtəlif millətlərin milli birlik, milli
həmrəylik mühitində, dostluq,
qardaşlıq şəraitində yaşaması,
bu torpağa qəlbən bağlanması,
onların hər birinin Azərbaycanı
doğma Vətəni kimi sevməsi,
azadlığı uğurunda şəhid olması 44 günlük İkinci Qarabağ

Vətən müharibəsində Azərbaycanda
yaşayan bütün xalqların böyük payı
vardır. Vətən müharibəsi bir daha onu
göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar
dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində
yaşayır və bu 44 günlük müharibə bir
daha onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli
birlik, milli həmrəylik vardır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
müharibəsində bir daha öz
təsdiqini tapdı.
Bəli, Azərbaycanda milli
və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir əsgər və
zabit ötən ilki Vətən savaşında
Birinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kimi, erməni faşizminə
qarşı əsl qəhrəmanlıq nümunələri
göstərdi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, suverenliyinin
möhkəmlənməsi, güc-qüdrətinin
daha da artması naminə canlarından keçməyə hazır olduğunu döyüşlərdə göstərdiyi
fədakarlıqlarla sübuta yetirdi.

Bu əzm, cəsarət ümummilli
lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyasından qaynaqlanırdı. Bu şücaət,
mətinlik –“Azərbaycan mənim
evimdir”– prinsipinə əsaslanırdı,
“Torpaq uğrunda ölən varsa –
Vətəndir” kimi müqəddəs, ülvi bir
hiss-duyğudan rişələnirdi.
Qırx dörd günlük ölüm-dirim savaşında Azərbaycanın
parlaq qələbəsi də Azərbaycan
türklərinin, rusların, ləzgilərin,
yəhudilərin, talışların, zaxurların və s. çiyin-çiyinə bir amal
uğrunda birliyinin, yumruq kimi
birləşməyinin, “qisası qiyamətə
saxlamayacağıq, elə döyüşdəcə
alacağıq” inadı, ümidi ilə haqqədalət yolundan çəkinməyərək
mübarizə aparmağın nəticəsi idi.
Otuz ilə yaxın bir zaman
ərzində yağı tapdağında qalan torpağın əsarətdən xilası arxa cəbhədə milli və dini
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının vahid ideya–bütöv
Vətən uğrunda bir bayraq altında
birləşməsinin nəticəsi idi.

(ardı 6-cı səhifədə)
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Dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, dövlət icbari
şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin
(bundan sonra – Şirkət) Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının, hakimlərin, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, dövlət
təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat orqanlarının şəxsi heyətinin, kəşfiyyat və
əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinin
hərbi qulluqçularının, habelə hərbi
xidmət nəzərdə tutulmuş digər dövlət
orqanlarında (dövlət orqanlarının
strukturuna daxil olan qurumlarda)
hərbi xidmətdə olan şəxslərin və
toplanışlarda olan hərbi vəzifəlilərin,
prokurorların, müstəntiqlərin, ədliyyə,
miqrasiya orqanlarında qulluq
keçən, təhqiqat aparan, əməliyyataxtarış fəaliyyətini həyata keçirən,
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasını, ictimai qaydanın
mühafizəsini təmin edən, gömrük işini
təşkil edən, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq
təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən
şəxslərin və mülki müdafiə qüvvələrinin
şəxsi heyətinin həyat və sağlamlığının
dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində
səlahiyyətləri 2022-ci il yanvarın 1-dən

Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə
həvalə edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. dövlət icbari şəxsi sığortası
sahəsində sığortalıların təqdim etdiyi
məlumatlar əsasında sığortaolunanların
və sığortalıların uçotunun aparılmasını,
sığortalı tərəfindən sığorta haqlarının sığortaçıya ödənilməsinə nəzarəti, sığorta
ödənişlərinin dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə verilməsini, sığorta
ehtiyatlarının yaradılmasını, artırılmasını, habelə dövlət icbari şəxsi sığortası
sahəsində digər işlərin görülməsini
Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
(bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (bundan
sonra – Fond) həyata keçirir;
2.2. dövlət icbari şəxsi sığortası
üzrə daxil olan sığorta haqları (bundan
sonra – sığorta vəsaiti) Nazirliyin xüsusi
xəzinə hesabında toplanır və Fondun
xüsusi bank hesabına köçürülür;
2.3. sığorta vəsaitindən aşağıdakı
istiqamətlərdə istifadə olunur:
2.3.1. dövlət icbari şəxsi sığorta
ödənişlərinin verilməsinə;
2.3.2. sığorta ehtiyatının yaradılmasına;
2.3.3. müharibə ilə əlaqədar
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və
şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il
12 sentyabr tarixli 1597 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Sosial sığorta ehtiyatından
istifadə Qaydası”nda dəyişiklik
edilməsi haqqında

sosial təminatı ilə bağlı tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə;
2.4. sığorta vəsaitindən, o cümlədən
sığorta ehtiyatından istifadə qaydasını
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti təsdiq edir;
2.5. hər il üçün dövlət icbari şəxsi
sığortası üzrə gəlir və xərclərin bu
Fərmanın 2.3-cü bəndində qeyd edilmiş
istiqamətlər üzrə bölgüsünü Nazirlik
təsdiq edir;
2.6. bu Fərmanın 2.3.2-ci
yarımbəndi üçün nəzərdə tutulan
sığorta ehtiyatından aşağıdakı qaydada
istifadə olunur:
2.6.1. sığorta ehtiyatı Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən yerli
sistem əhəmiyyətli banklarında depozitə
yerləşdirilir;
2.6.2. sığorta ehtiyatı sığorta
haqlarının illik proqnoz həcminə
bərabər olduqda, sığorta ehtiyatının artırılması dayandırılır, onun
depozitə yerləşdirilməsindən əldə
edilən gəlir isə bu Fərmanın 2.3.3-cü
yarımbəndində göstərilən tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir;
2.6.3. sığorta ödənişləri üzrə illik
gözlənilən xərclər sığorta haqları üzrə
illik gözlənilən daxilolmadan artıq olduqda, gözlənilən sığorta ödənişləri üzrə
xərclər və sığorta haqları üzrə daxilolmalar arasındakı kəsir sığorta ehtiyatı
hesabına maliyyələşdirilir;
2.6.4. cari ilin sonunda sığorta vəsaitinin istifadə olunmamış

qalığı, sığorta ehtiyatı və onun
depozitə yerləşdirilməsindən əldə
edilmiş gəlir növbəti il üçün xərclərin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir;
2.7. 2022-ci il yanvarın 1-dək
sığortaolunanlara sığorta ödənişlərinin
verilməsini Şirkət həyata keçirir.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
3.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsində
nəzərdə tutulan səlahiyyətlərin Nazirliyə
verilməsi ilə əlaqədar sığorta haqlarının
idarə olunması sahəsində normativ
hüquqi aktların təkmilləşdirilməsinə
dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. sığorta vəsaitindən, o cümlədən
sığorta ehtiyatından istifadə qaydasını dörd ay müddətində təsdiq
edib Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
3.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
4. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində
nəzərdə tutulan səlahiyyətlərin Nazirliyə
verilməsi ilə əlaqədar Nazirlik və Şirkət
müvafiq sənədlərin və məlumatların
2021-ci il dekabrın 31-dək təhvil-təslim
işlərini təmin etsinlər.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2021-ci il

Milli Məclis sədrinin başçılıq etdiyi
parlament nümayəndə heyəti Romada
Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət edib
Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə
Azərbaycanın parlament nümayəndə heyəti İtaliyada rəsmi səfərdədir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2021-ci il

AZƏRTAC xəbər verir ki, mayın 18-də
nümayəndə heyəti Romadakı məşhur “Villa
Borghese” parkında dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstəsi qoyub.
Xatırladaq ki, bu abidə “Dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 23 dekabr tarixli sərəncamına
əsasən ucaldılıb. Həmin sərəncama əsasən,
Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş
silsilə tədbirlər çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə 2012-ci ilin aprelində
abidənin açılışı olub.

Romada Azərbaycan və İtaliya
parlamentləri arasında əlaqələrin
inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

X

əbər verildiyi kimi, Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament
nümayəndə heyəti İtaliya tərəfinin dəvəti ilə
mayın 17-dən Romada səfərdədir.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, Milli Məclisin Sədri səfər
çərçivəsində mayın 18-də
Qustiniani sarayında İtaliya Senatının Sədri Maria Elisabetta
Alberti Kasellati ilə görüşüb.
İtaliya Senatının Sədri
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanı və nümayəndə
heyətini salamlayaraq İtaliyanın Azərbaycanla əlaqələrin
inkişafında maraqlı olduğunu
diqqətə çatdırıb. 2018-ci ildə
Bakıya səfərini xatırladan
M.Kasellati iki ölkə arasında həm hökumətlərarası,
həm də parlamentlərarası
münasibətlərin yüksək
səviyyədə olmasından
məmnunluğunu ifadə edib.
İtaliya Senatının Sədri
xüsusi olaraq vurğulayıb
ki, COVID-19 pandemiyasının dünyadakı təhlükəli
fəsadlarına baxmayaraq, İtaliya–Azərbaycan münasibətləri
yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Azərbaycanın sabit və
davamlı inkişaf etdiyini vurğulayan M.Kasellati xüsusi olaraq
iqtisadiyyat sahəsində əldə
olunan nailiyyətləri təqdir edib.
Azərbaycan tərəfindən
həyata keçirilən layihələrin,
xüsusilə TAP-ın əhəmiyyətini
qeyd edən M.Kasellati bu

layihəni Avropaya açılan qapı
kimi qiymətləndirib. Senatın
Sədri neft və qazla zəngin ölkə
olan Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilmiş formada
inkişaf etdiyini və 2018-ci ildə
ölkəmizə səfəri zamanı bunun
bir daha şahidi olduğunu
söyləyib.
M.Kasellati Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev
Fondunun gördüyü işləri
xüsusilə alqışladığını bildirib.
O, mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığın əhəmiyyətini
vurğulayaraq, mədəniyyəti
xalqlar arasında körpü kimi
qiymətləndirib.
Görüşdə Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova
göstərilən qonaqpərvərliyə
və rəsmi səfərə dəvətə görə
Senatın Sədrinə təşəkkürünü
bildirib, qarşılıqlı səfərlərin
münasibətlərimizin inkişafında
mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Sahibə Qafarova hazırda ölkələrimiz arasında
münasibətlərin yüksək
səviyyədə inkişaf etdiyini
bildirərək, 2018-ci və 2020-ci
illərdə dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin münasibətlərin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2020, № 6, maddə 718) ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizamnaməsi”nin
5.7-ci bəndinə “saxlanma xərcləri” sözlərindən sonra

“və dövlət icbari şəxsi sığortası vəsaitləri” sözləri
əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2021-ci il

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Brüsseldə Avropa İttifaqı komissarı ilə görüşüb
Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi
– Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqının (Aİ) qonşuluq və genişlənmə üzrə
komissarı Oliver Varhelyi ilə görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
bu barədə Oliver Varhelyi
özünün tvitter hesabında
bildirib.
Qeyd edilib ki,
görüşdə Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında
ikitərəfli münasibətlər,
Aİ-nin Qarabağa yardımı, COVID-19-dan sonra
iqtisadi bərpa və TAP
boru kəmərinin potensialı məsələləri müzakirə
olunub.

İqtisadiyyat Nazirliyi “Carlsberg Azerbaijan”
ilə anlaşma memorandumu imzalayıb
Mayın 18-də İqtisadiyyat Nazirliyi və
ölkəmizdə ən böyük pivə istehsalı şirkəti olan
“Carlsberg Azerbaijan” arasında anlaşma
memorandumu imzalanıb.

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 29 dekabr tarixli 240-VIQD nömrəli Qanununun
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12
sentyabr tarixli 1597 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 9, maddə
1644; 2019, № 1, maddə 73) ilə təsdiq edilmiş “Sosial
sığorta ehtiyatından istifadə Qaydası”nın 3.3-cü bəndinin
birinci cümləsində “19-cu və 20-ci maddələrində” sözləri
“20-ci maddəsində, həmçinin 2021-ci il yanvarın 1-dək
qüvvədə olan 19.1.1-ci, 19.1.3-cü, 19.1.5-ci və 19.1.8-ci
maddələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

dinamik inkişafında mühüm
rolunu diqqətə çatdırıb. Milli
Məclisin Sədri ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi rolundan söz açıb, 2020-ci
ilin İtaliyada “Azərbaycan
mədəniyyət ili” elan olunmasının, film festivalları
keçirilməsinin əhəmiyyətindən
danışıb.
Daha sonra parlamentlərarası münasibətlərə
toxunan Milli Məclisin
Sədri qeyd edib ki, hazırda
ölkələrimizin parlamentləri
arasında münasibətlər
yüksək səviyyədədir, dostluq
qrupları arasında əlaqələr
qənaətbəxşdir.
44 günlük Vətən
müharibəsi barədə danışan
Milli Məclisin Sədri Qarabağ münaqişəsinin artıq həll
olunduğunu və tarixə çevrildiyini vurğulayıb. Spiker Sahibə
Qafarova diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan 30 illik işğala son
qoyub və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini
özü icra edib. Hazırda isə
Azərbaycan işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpasını
həyata keçirir.
Milli Məclisin Sədri
Ermənistanın 30 ilə yaxın
işğal altında saxladığı və
artıq azad olunmuş torpaqlarımızda törətdiyi dağıntılar,
şəhərləri yerlə-yeksan etməsi,

Nazirliyin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, imzalanma nazir
Mikayıl Cabbarov, Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Xidmətinin nümayəndələri, eləcə
də “Carlsberg Group” şirkətinin
Mərkəzi və Şərqi Avropa regionu
üzrə vitse-prezidenti Lars Lemann, “Carlsberg Azerbaijan”ın
baş direktoru Vyaçeslav Maltsev
və “Carlsberg Group”un regional
nümayəndələrinin iştirakı ilə
onlayn formatda keçirilib.
Sənədə uyğun olaraq,
“Carlsberg Azerbaijan” şirkəti
xammal bazasının lokallaşdırılmasına, müəssisənin
modernləşdirilməsinə, itkilərin
azaldılmasına və iş yerlərində
təhlükəsizlik tədbirlərinin
təkmilləşdirilməsinə, ölkədə
istehsal olunan pivənin ixracına,
eləcə də 2021-2025-ci illərdə
istehsalın inkişafına yönəlmiş
kommersiya layihələrinə 25
milyon manatdan çox sərmayə
yatırmağı planlaşdırır.
Tərəflər, həmçinin “Made
in Azerbaijan” məhsullarının
rəqabət qabiliyyətinin artırılması
məqsədilə ixrac layihələrində
əməkdaşlıq barədə razılığa
gəliblər.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl

Cabbarov qeyd edib ki, “Carlsberg Azerbaijan” şirkətinin
ölkəmizdə yeni inkişaf və
sərmayə planları diqqətəlayiqdir.
Bu gün imzalanan sənəd Prezident İlham Əliyevin 2020-ci
ildə Davosda “Carlsberg Group”
şirkətinin baş icraçı direktoru Cees’t Hart ilə görüşündən
irəli gələn tapşırığının icrasıdır. Şirkətin Azərbaycanda
fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
xammal bazasının lokallaşdırılması və innovativ texnologiyalara əsaslanan istehsal prosesinə
keçidi nəzərdə tutan proqramını
təqdir edirik. Anlaşma memorandumu bir sıra məqsədləri
hədəfləyir. Belə ki, şirkət 2025-ci
ilədək Azərbaycanda pivəlik
arpanın istehsalını dəstəkləməklə
xammal idxalını əhəmiyyətli
dərəcədə azaltmağı nəzərdə tutur.
İstehsalın genişləndirilməsi və
lokallaşdırılması ixrac imkanlarını artıracaq, məşğulluğa töhfə
verəcək. İqtisadiyyat Nazirliyi
ixraca dəstək mexanizmləri
çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq
etməklə şirkətin ixrac potensialının artırılmasına dəstək verməyə
hazırdır. Bu əməkdaşlıq “Made in
Azerbaijan” brendli məhsulların
xarici bazarlara daha çox çıxarılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin
təmin olunmasına xidmət edəcək.

“Carlsberg Group”un Mərkəzi
və Şərqi Avropa regionu üzrə
vitse-prezidenti Lars Lemann
diqqətə çatdırıb ki, memorandum
Azərbaycanda biznesə dəstəyin
gözəl nümunəsidir. Dövlətin
dialoqa açıq olması, bizneslə
əməkdaşlıq səviyyəsi, “kölgə
iqtisadiyyatı” ilə mübarizə
biznesimizin inkişafı üçün əsas
yaradır. Azərbaycanda dövlətlə
biznes arasında dialoqa belə yanaşma Azərbaycan rəhbərliyinin
uzaqgörən siyasətinin
göstəricisidir və bu yanaşma yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini mütləq
göstərəcək.
“Mən dörd ilə yaxındır
ki, Azərbaycanda yaşayır və
işləyirəm. İstər Azərbaycandakı
biznesin rəhbəri kimi bizneslə
hakimiyyət arasında dialoqda,
istərsə də gündəlik həyatda bazar
şəffaflığında, müştəriyə xidmətdə
və bir çox başqa sahələrdə
ildən-ilə real tərəqqini görürəm.
Şübhəsiz ki, bu, həm də İqtisadiyyat Nazirliyinin sektor və
miqyasından asılı olmayaraq biznesin dəstəklənməsinə yönəlmiş
effektiv və dəqiq aparılan işinin
nəticəsidir. Biz çox şadıq ki,
hakimiyyətdə əsas tənzimləyici
orqan və maraqlı tərəf bizim əsas
tərəfdaşımız və dəstəkçimizdir.
Bu, gələcəkdə Azərbaycanda
biznesimizin genişləndirilməsinə
inamı daha da artırır”, – deyə
“Carlsberg Azerbaijan”ın baş
direktoru Vyaçeslav Maltsev
vurğulayıb.

Azərbaycan ilə Belarus arasında hərbi-texniki
əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
ayın 18-də Azərbaycan
Respublikasının müdafiə
naziri general-polkovnik Zakir
Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə
olan Belarus Respublikasının
müdafiə naziri general-leytenant
Viktor Xreninin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

M

mədəni, tarixi abidələri məhv
etməsi faktlarını qeyd edib.
S.Qafarova Ermənistanın
növbəti təxribatını – minalanmış ərazilərin xəritəsini
vermək istəmədiyini də diqqətə
çatdıraraq bildirib ki, bunun
nəticəsində həm mülki şəxslər,
həm də hərbçilər həlak olurlar.
Milli Məclisin Sədri qeyd edib
ki, beynəlxalq ictimaiyyət bununla bağlı Ermənistana təzyiq
göstərməlidir. Çünki minalanmış ərazilərin xəritələrinin
verilməməsi, bundan imtina
edilməsi beynəlxalq hüququn
bütün normalarına görə hərbi
cinayətdir.
Söhbət zamanı Sahibə
Qafarova ölkəmizdə mövcud
olan tolerantlıq və multikulturalizm mühitindən danışaraq,
Azərbaycanın bu sahədə
nümunə olduğunu vurğulayıb.
Ermənistan tərəfindən

terrorçuların hərbi əsirlər kimi
təqdim olunması cəhdlərinə
də toxunan Milli Məclisin Sədri
qeyd edib ki, Azərbaycanda
hərbi əsirlər yoxdur, bütün
hərbi əsirlər təhvil verilib.
Azərbaycanda saxlanılan
şəxslər isə terrorçulardır,
çünki onlar 10 noyabr tarixli
üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycan
ərazisinə təxribat məqsədilə
göndəriliblər.
Söhbət zamanı Milli Məclisin Sədri Vətən müharibəsi
dövründə Azərbaycanın haqlı
mövqeyini dəstəkləyən İtaliya
parlamentinin nümayəndələrinə
təşəkkürünü bildirib.
Görüşdə iki ölkə arasında
parlamentlərarası əlaqələrin bu
günü və inkişaf perspektivləri
barədə də fikir mübadiləsi
aparılıb.

Qonaqları salamlayan general-polkovnik
Z.Həsənov vurğulayıb ki, dövlətlərimizin
başçılarının yaxın dostluq əlaqələri
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında səmimi
və qarşılıqlı inam ənənələrinə söykənir. Azərbaycan
Belarus ilə bütün istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi
sahədə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Hərbitexniki və hərbi təhsil sahələrində AzərbaycanBelarus əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün
böyük potensial mövcuddur və bu münasibətlər
uğurla inkişaf edir.
Regiondakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinə
toxunan Azərbaycanın müdafiə naziri müxtəlif
beynəlxalq platformalarda ölkələrimizin aktiv
fəaliyyət göstərdiyini, bir-birini dəstəklədiyini və
maraqlarını müdafiə etdiyini xatırladıb.
General-polkovnik Z.Həsənov bildirib ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
komandanlığı altında əks-həmlə əməliyyatı ilə başlayan Vətən müharibəsi Azərbaycan Ordusunun şanlı
Qələbəsi ilə başa çatdı və torpaqlarımız işğaldan
azad edildi. Azərbaycan Ordusu tərəfindən keçi-

rilmiş uğurlu hərbi əməliyyatlar haqqında qonağa
məlumat verən nazir 44 gün davam edən müharibə
dövründə Belarusun tutduğu mövqeyə görə də
həmkarına minnətdarlığını bildirib.
Qonaq bu əməkdaşlığın hər iki ölkənin
liderlərinin dostluq əlaqələrinə əsaslandığını vurğulayaraq, Belarusun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyini bir daha diqqətə çatdırıb.
Görüşdə Azərbaycan ilə Belarus arasında
hərbi, hərbi-texniki və hərbi təhsil sahələrində
birgə fəaliyyət, təcrübə mübadiləsi məqsədilə
mütəxəssislərdən ibarət qrupların səfərlərinin
təşkili və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
müzakirə edilib.
Sonda nazirlər Azərbaycan və Belarus Müdafiə
nazirlikləri arasında 2021-ci il üçün ikitərəfli
əməkdaşlıq planını imzalayıblar.

“Xalq qəzeti”
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19 may 2021-ci il, çərşənbə

Üçtərəfli bəyanatın alternativi yoxdur və
həmin sənəd tam icra olunmalıdır
İki əsrdən çoxdur ki, bədniyyət qonşumuz ermənilərlə
və ermənilik kimi bədxassəli fəsadlarla eyni arealda
yaşamaq məcburiyyətindəyik. Görünür, bu bizim tale
yazımızdır və ulu öndərimizin dediyi kimi, onlar buradan
köçüb harasa getməyəcəklər, biz də min illər boyu
əcdadımızın Vətəni olmuş torpaqlardan heç yana gedəsi
deyilik. Ona görə də terrorçu, təxribatçı, separatçı, işğalçı,
soyqırımı törətmək mərəzindən əl çəkməyən, şəhərləri,
kəndləri “uf” demədən xarabazara çevirən, qocaları,
qadınları, uşaqları qırmaqdan manyakcasına həzz
alan qaniçən məxluqatla divar qonşusu olmaq taleyini
yaşamalıyıq.
O da faktdır ki, həm tarixin
bütün dövrlərində mövcud olmuş
milli dövlətlərimizin, həm ötən
əsrin əvvəllərində yaratdığımız
demokratik respublikanın, həm
də 1991-ci ildə bərpa etdiyimiz
– 1993-cü ilin yayından sonra
dünya siyasətinin aktorlarından birinə çevrilmiş müstəqil
dövlətimizin xarici siyasətində
hamı ilə, xüsusilə region ölkələri
ilə mehriban qonşuluq şəraitində
yaşamaq əsas məqsədlərimizdən
biri olub. Elə ermənilər istisna
olmaqla bütün qonşularımız da
bizim bu münasibətlərimizi müsbət
qiymətləndiriblər. Bəli ermənilər
və bizim qədim torpaqlarımızda
yaradılmış Ermənistan dövləti
istisna olmaqla. Azərbaycan və
Türkiyə bu bədnam xalqa nə qədər
güzəştə getsələr də, onlar xəyanət
və satqınlıqdan, qonşunun torpaqlarını zəbt etmək hərisliyindən əl
çəkə bilmirlər.
Ötən ilin payızında üzləşdikləri
rüsvayçı məğlubiyyətdən,
Azərbaycan əsgəri qarşısında
diz çökdükdən və kapitulyasiya
aktını imzaladıqdan sonra da tarixi
nacinsliklərindən əl çəkə bilmirlər.
Əsrlər boyu Rusiyanın çörəyi
ilə yaşamış bu nadüeüstlər indi
Moskvanın əleyhinə elə danışırlar
ki, guya tarixən ruslar bunların
köməyini görüblər.
Onlar ötən ilin noyabrında
məhz Rusiya Prezidentinin təklifi
ilə imzalanmış üçtərəfli bəyanatın
ərsəyə gəlməsindən sonra
tamamilə məhv edilməkdən qurtula
bildilər. Hətta həmin sənəd imzalanandan bir həftə sonra baş nazir
Nikol Paşinyan öz bədxahlarına
cavab verərkən demişdi ki, mən
o bəyanatı imzalamasaydım,
Qarabağda 20 min erməni əsgəri
öləcəkdi. Yəni bu faktı dərk edirlər,
ancaq, ağıllanmaq istəmirlər. Daha
doğrusu, ağıllana bilmirlər.
Xatırladaq ki, 2020-ci il
sentyabrın 27-dən başlayaraq
Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən şərəfli səhifələri yazıldı.

Noyabrın 10-da Azərbaycan və
Rusiya prezidentlərinin, eləcə də,
Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanat işğalçının
kapitulyasiyasının hüquqi-rəsmi
təsdiqi kimi yaddaşlara həkk olundu. 2021-ci il yanvarın 11-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın Baş naziri
Nikol Paşinyan arasında keçirilən
növbəti görüş də Qarabağa dair
imzalanmış üçtərəfli bəyanatın
reallaşdırılmasının gedişi, mövcud
problemlərin aradan qaldırılması
və regionda dinc həyatın təmin
olunması ilə bağlı növbəti addımların birlikdə müzakirəsi kimi tarixə
düşdü.
Moskvada keçirilmiş görüşün
nəticəsi olaraq verilən bəyanatlar
regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının işə düşməsi “Şərq
--Qərb” nəqliyyat dəhlizinin tərkib
hissəsi kimi “Mehri dəhlizi”nin reallaşması Naxçıvana, daha sonra
Türkiyəyə dəmir yolunun açılması
demək idi. Bu da Azərbaycanın
Naxçıvan Muxtar Respublikası,
həmçinin Türkiyə ilə əlaqələrini
gücləndirəcək, ölkəmizin geoiqtisadi əhəmiyyətini artıracaq bir faktdır.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyev üçtərəfli görüşdən sonra
mətbuata bəyanatında demişdi
ki, kommunikasiya xətləri təkcə
Azərbaycan üçün deyil, eyni
zamanda, region ölkələrinin hamısı üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edəcək. Həmin görüşdə Rusiya
tərəfinin üçtərəfli razılaşmalara
əməl olunmasına görə Azərbaycan
tərəfinə minnətdarlıq ifadə etməsi
də heç kəsin yadından çıxmayıb.
İşğalçı ölkənin baş naziri
Nikol Paşinyan həmin görüşdəki
bəyanatında açıq şəkildə etiraf
etmişdi ki, yaranmış vəziyyət
Ermənistan iqtisadiyyatının
dirçəldilməsini təmin edəcək:
“ Deməliyəm ki, bizim bu gün
imzaladığımız bəyanat həqiqətən
çox vacibdir. Gizlətmirəm, bu
bəyanatdakı razılaşmaların real-

laşması bizim regionun iqtisadi
obrazını və simasını, sadəcə,
dəyişə bilər. İqtisadi yeniliklər
təhlükəsizliyin daha etibarlı qarantiyalarına gətirib çıxara bilər və biz,
əlbəttə, bu istiqamətdə konstruktiv
iş aparmağa hazırıq”.
Bu xatırlatmadan sonra başqa
bir xüsusi məqamı yada salmaq
zərurəti yaranır: Bəs nooldu,
Paşinyan? Yanvarın 11-də iqtisadi
yeniliklərdən, təhlükəsizlik üçün
etibarlı qarantlardan, konstruktiv
iş aparmaqdan dəm vururdun,
indi nooldu ki, Zəngəzur dəhlizinə
badalaq vurmaq istəyirsən?
Bu, sənin günahın deyil, bütün
ermənilərin qanındakı sözündən
qaçmaq kimi mənfur və iyrənc milli
keyfiyyətinizin göstəricisidir. Sizin
həmin namərdlikləriniz ucbatından
münaqişənin həll edilməsi otuz il
yubanmışdı.
Mən Ermənistan rəhbərliyinə
başqa bir məqamı da xatırladıram. “Bizim sözümüz də imzamız
qədər etibarlıdır” – tezisinin müəllifi
olan Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin mayın 10-da Naxçıvanda
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi
tarixi müsahibəsini bir daha izləyin.
Mən bilən, izləməmiş deyilsiniz.
Orada deyilirdi: “Bildiyiniz kimi, 10
noyabr tarixli birgə bəyanatda bu,
təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət
göstərən Azərbaycan --Ermənistan
--Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri
səviyyəsində işçi qrupunun keçirilmiş iclaslarında da artıq bu məsələ
ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır.
Əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir
yolu dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə
bu haqda şübhə olmasın”.
Xatırladaq ki, Azərbaycan
bu məsələ ilə bağlı öz üzərinə
düşən vəzifələri icra edir və
edəcək. Dövlət başçımız Horadiz
--Ağbənd dəmir yolunun təməlini
qoyub. Həmin istiqamətdə çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə
inşa ediləcəkdir, Ordubaddan
Ermənistan sərhədinə qədər.
Naxçıvan dəmir yolu fəaliyət
göstərir, indi həm sərnişin, həm yük
daşımaları həyata keçirilir. Yəni,
Azərbaycan ərazisində Horadiz –
Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra
bütün infrastruktur yaradılacaqdır.
Bəs qarşı tərəfdə vəziyyət
necədir? Dövlət başçımız xatırladır ki, Ermənistan dəmir yolları
anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir
yolları Ermənistanın bütün dəmir
yollarına sahibdir. Yəni Ermənistan
dəmir yolları Rusiya dəmir yollarına məxsusdur: “Ona görə biz bu
məsələni daha çox Rusiya tərəfi
ilə müzakirə edirik. Şərqi Zəngəzur
bölgəsində yerləşən Zəngilanı
bizim qədim torpağımız olan Qərbi

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respublikasının
baş naziri və Rusiya Federasiyasının
Prezidentinin imzaladığı 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatdan.
Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad
vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə
ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi
nailiyyətimiz olacaq. Əminəm ki,
bu, olacaqdır, məndə heç bir şübhə
yoxdur. Bir daha demək istəyirəm
ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən
vəzifələri icra edəcək və əlindən
gələni edəcək ki, bu layihənin
həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın”.
Fakt ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Şanxaydan Londona
qədər uzanan dəmir yolu xətlərinin
bir-birinə qovuşması, Şimal-Cənub,
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin
köməyi ilə dünya iqtisadiyyatının
inkişafına kömək etmək kimi qlobal
layihələr üzərində işləyərkən,
Ermənistan rəhbərliyi elə cılız
məsələlərin qulpundan yapışr
ki, adam ona dövlət demək belə
istəmir.
Kütləvi informasiya vasitələri
yazırlar ki, erməni mətbuatı
Zəngəzurda sərhəd delimitasiyası və demarkasiyası prosesini
aktiv şəkildə gündəmdə saxlayır. Elə Ermənistan elitası da
mətbuatdan geri qalmır. Vayşivən saatbasat artır. Ermənistan
Təhlükəsizlik Şurasının katibi
Armen Qriqoryan əvvəlcə KTMT
baş katibi Stanislav Zasa, sonra
isə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevə
zəng edib və Azərbaycan tərəfinin
arqumentlərinin “əsası olmadığı”
haqqında ənənəvi erməni yalanını
deyib.

İşğalçı ölkənin XİN rəhbərinin
müavini Artak Apitonyan ölkədəki
səfirlərlə görüşüb və Azərbaycanın
guya Ermənistanın sərhədlərinə
müdaxilə etdiyi yalanını onlara sırıyıb. Ermənistan Müdafiə
Nazirliyində də ölkədəki səfirliklərin
hərbi attaşeləri görüş keçirib və
onları inandırmağa çalışıblar ki,
Qaragöldəki bəhs edilən ərazi
Ermənistana aiddir. Xarici işlər
naziri vəzifəsini icra edən Ara Ayvazyanın Fransa XİN başçısı Jan
İv Lö Drianla danışığı da baş tutub.
Bunun ardınca Fransa XİN Bakı və
İrəvana “Azərbaycan Ordusunun
geri çəkilməsi barədə” razılığa
gəlmək üçün çağırış edib.
Müdafiə naziri səlahiyyətlərini
icra edən Vaqarşak Arutyunyan
KTMT baş katibi Stanislav Zas,
Rusiya müdafiə naziri Sergey
Şoyqu, Rusiya FTB-nin Sərhəd
Xidmətinin rəhbəri, general-polkovnik İqor Konstantinovla “sərhədlə
bağlı” müzakirələr aparıb. Baş
nazir vəzifəsinin icraçısı Nikol Paşinyan isə Belarus lideri Aleksandr
Lukaşenko və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarova zəng edərək,
KTMT XİN başçılarının toplantısında sözügedən məsələnin müzakirə
edilməsi üçün yalvarıb. Ermənistan

parlamentinin sədri Ararat Mirzoyan Rusiya Dövlət Dumasının
spikeri Vyaçeslav Volodinlə danışıb
və dəstək istəyib.
Rusiya və MDB-nin digər
rəsmiləri bütün bu yalvarışlara,
xahiş-minnətə, “mənölümlərə”
cavab vermək istəməsələr də,
Avrasiyanın ən təcrübəli diplomatlarından olan Sergey Lavrov
Qaragöl məsələsi ilə bağlı “İrəvan
gölü”nə daş atıb: “Orada bircə güllə
də atılmayıb, bircə toqquşma da
baş verməyib. Oturublar və sakitcə
bu situasiyanı necə həll etməklə
bağlı danışıqlar aparıblar. Bizdən
də danışıqlarda iştirak üçün xahiş
ediblər, bizim hərbçilər də iştirak
edib və razılıq əldə olunub. Mən
burda hisslərlə oynamaq və insanları qıcıqlandırmaq üçün heç bir
səbəb görmürəm, məsələni sakitcə
həll edirik”.
Ermənistanın bu həyasızlıqları
fonunda Azərbaycan rəhbərliyi
öz siyasi - diplomatik fəaliyyətini
uğurla davam etdirir. Prezidentin
mətbuat xidmətinin məlumatında
bildirilir ki, mayın 17-də ABŞ
Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşaviri Ceyk
Sallivan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə

telefonla zəng edib. ABŞ rəsmisi
Azərbaycan və Ermənistan
sərhədində yaşanan son gərginlik
ilə bağlı narahatlığını bildirib və
bu kimi fikir ayrılıqlarının sülh
yolu ilə həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin
beynəlxalq sərhədin demarkasiyası üçün tərəflərin konstruktiv
müzakirələrinə ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev ABŞ
Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşavirinin
Azərbaycan və Ermənistan
arasında beynəlxalq sərhədin
delimitasiyası üzrə danışıqların
başlanmasına ehtiyac duyulduğu
fikri ilə razı olduğunu ifadə edib və
bu prosesin 10 noyabr 2020-ci il
üçtərəfli bəyanatına uyğun olaraq,
həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini
bildirib.
Bəli, Azərbaycan tərəfi bütün
səviyyələrdə, bütün tribunalardan
dönə-dönə xatırladır ki, ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın alternativi yoxdur və
həmin sənəd mütləq icra olunmalıdır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Xarıbülbül” Qələbə rəmzi, azad edilmiş Şuşanın timsalıdır

Uzun illərdən sonra Şuşada
keçirilən “Xarıbülbül” festivalı dünyanın diqqətini yenidən Azərbaycana
cəlb etdi. Bu musiqi festivalı təkcə
Azərbaycan xalqının mədəniyyət
bayramı kimi dəyərləndirilməməlidir.
Həm də bir daha dünyaya sübut
etdik ki, Azərbaycan xalqının erməni
faşizmi üzərindəki zəfəri sülhə və
barışa bir töhfədir.

Dünyanın nəzəri Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtına dikilib
Belə bir deyim var: “Mədəniyyət və
incəsənət sərhəd tanımır”. Uzun əsrlərdir
ki, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların yaratmış olduğu folklor nümunələrinin,
musiqi nömrələrinin festivalın proqramına
daxil edilməsi xalqımızın zəngin multikultral
dəyərlərini və ölkəmizin tolerantlıq nümunəsi
olmasını bir daha dünyaya nümayiş etdirdi.
Tarix boyu Azərbaycan və türk
xalqlarına qarşı nifrət təbliğ edən monoetnik
Ermənistan bu gün dünyada yeganə
ölkədir ki, ərazisində ancaq etnik ermənilər
yaşayırlar. Bu mənada, beynəlxalq
ictimaiyyət, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar
nəhayət, başa düşməlidirlər ki, təcavüzkar
Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə
işğalda saxladığı bu ərazilər terrorçuluğun,
silah qaçaqmalçılığının, narkoticarətin və
mütəşəkkil cinayətkarlığın mərkəzi idi. Bu
cinayətkar mühit isə nəinki Azərbaycana, eyni
zamanda, bəşəriyyətə ciddi təhlükə idi.
Məhz müzəffər ordumuzun qüdrəti və

Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan
Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat
vasitələrinin və yüklərin hər iki
istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar
Respublikası arasında nəqliyyat
əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir.
Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın
Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd
xidmətinin orqanları həyata keçirir.
Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası
təmin ediləcək.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
cəsarəti ilə bəşəriyyət bu qlobal təhlükədən,
erməni faşizmindən xilas oldu. İndi həmin
əraziləri müxtəlif xalqların musiqi sədaları
öz ağuşuna alıb.
Hazırda Şuşada aparılan abadlıqquruculuq işləri hər birimizdə əminlik yaradır
ki, tezliklə bu şəhər ən mötəbər beynəlxalq
səviyyəli mədəniyyət tədbirlərinə evsahibliyi
edəcək və beynəlxalq aləmdə mədəniyyət
mərkəzinə çevriləcək.
Fürsətdən istifadə edərək, seçicilərim
adından hər zaman beynəlxalq səviyyəli
humanitar və mədəniyyət tədbirləri ilə
ölkəmizi və xalqımızı dünyada tanıdan və
Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” festivalının
təşkilatçısı Heydər Əliyev Fonduna və onun
rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı, YAP Nəsimi
rayon təşkilatının sədri

Şuşa qədim Azərbaycan şəhəri, cənnət Qarabağın şöhrət tacıdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Şuşanı Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan etməsi yenidən bizim olan bu
sərvətə ölkəmizdə verilən yüksək dəyəri bir daha bütün dünyaya göstərdi. Ermənistanın işğalından azad edildikdən 6 ay
sonra Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının keçirilməsi isə
dövlətimizin düşmənin xarabazara çevirdiyi ərazilərdə maddi
və mənəvi dəyərlərimizin bərpasına xüsusi diqqət və qayğı
göstərməsinin, bu torpaqların əsl sahibinin Azərbaycan xalqı
olmasının parlaq göstəricisidir.
Azərbaycan bu gün
demokratiyadan bəhs edən, lakin
əməli işə gəlincə ikili standartlar
prinsipindən əl çəkə bilməyən bir çox
aparıcı dünya dövlətlərinə tolerantlıq
və multikulturalizmi necə yaşatmaq
lazım olduğunun əsl örnəklərini
göstərir. Şuşada Yuxarı Gövhərağa
məscidinin təmir edilib və orada
bayram namazının qılınması, yeni
möhtəşəm məscidin bünövrəsinin
qoyulması və eyni zamanda
da işğaldan azad edilmiş bütün
ərazilərimizdə erməni vandalizminin
qurbanı olmuş bütün xristian
məbədlərinin, tarixi mədəni abidələrin
bərpasına başlanması Azərbaycanda
mövcud olan tolerantlığın və
multikulturalizmin danılmaz
göstəriciləridir.
Ötən həftə 29 illik fasilədən sonra
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
olan Şuşada “Xarıbülbül” musiqi
festivalı keçirildi. Bu beynəlmiləl sənət
bayramının ilk günündə ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların musiqi
yaradıcılığı “Azərbaycan musiqisində
multikulturalizm” mövzusunda təqdim

edildi. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində
yaşayan ayrı-ayrı xalqların musiqi
qrupları və ifaçıları öz çıxışları ilə
Azərbaycanın millətindən, dinindən
asılı olmayaraq hər bir kəsin vahid
Vətəni olduğu mesajını bütün
dünyaya çatdırdı.
Yaxşı olardı ki, beynəlxalq
təşkilatların mötəbər kürsülərindən
tez-tez demokratiyadan, insan
haqlarından bəhs edən, əməli
işə gəlincə isə ikili standartlar
prinsipindən əl çəkə bilməyən
bəzi dövlətlərin rəhbərləri və
siyasətçiləri Azərbaycanın timsalında
bu nadir örnəyi lazımi səviyyədə
dəyərləndirsinlər. Festivalın açılışında
etdiyi çıxışında Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev bu həqiqət
barədə növbəti mesajını dünya
birliyinə ünvanladı: “Azərbaycanda
bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq,
həmrəylik şəraitində yaşayır və bu
44 günlük müharibə bir daha onu
göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik,
milli həmrəylik vardır. Təsadüfi deyil
ki, birinci festivalda Azərbaycanda
yaşayan xalqların nümayəndələri

çıxış edəcəklər və bir daha biz
bütün dünyaya buradan – Şuşadan,
qədim torpağımızdan mesaj veririk.
Ölkələr belə inkişaf etməlidir, ancaq
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə,
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur,
milli həmrəylik olur, sülh olur.”
Göründüyü kimi, Azərbaycan
Prezidentinin tövsiyəsi ilə builki
“Xaribülbül” festivalı Azərbaycanda
uzun illərdən bəri mövcud olan
multikulturalizm ənənələrinin əsl canlı
rəmzinə çevrildi. “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsinin Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş ərazilərində
xalqın milli-mənəvi ruhunun daha da
dirçəldilməsi baxımından da böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu möhtəşəm
musiqi bayramı milli-mədəni
ənənələrimizin bərpası istiqamətində
atılmış ən önəmli və uğurlu addımlardan biridir.
Əlbəttə, festivalın məhz Ramazan
bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi
də təsadüfi deyildir. Möhtərəm
dövlət başçımızın da qeyd etdiyi
kimi, bununla Azərbaycan bütün
dünyaya göstərmiş oldu ki, o, milli-

mənəvi köklərinə bağlı ölkədir. Əgər
belə olmasaydı, biz heç vaxt işğal
altında olan torpaqlarımızı azad edə
və həmin torpaqlara, öz əzəli və
əbədi dədə-baba yurdumuza qayıda
biməzdik. Son 30 il ərzində hər bir
azərbaycanlı məhz bu amalla– torpaqlarımızı azad etmək, ədaləti bərpa
etmək arzusu ilə yaşayıb. Nəhayət,
keçən il Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan xalqı və onun yenilməz
ordusu bu arzunu gerçəkləşdirdi, eyni
zamanda, tarix və gələcək nəsillər
qarşısında müqəddəs borc da yerinə
yetirildi. Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində parlaq Zəfər çaldı,
düşməni məhv edərək öz torpaqlarını
işğaldan azad etdi.
May ayının 12–13-də Şuşada,
Cıdır düzündə keçirilmiş möhtəşəm
“Xarıbülbül” festivalı da bir daha onu
göstərdi ki, biz Şuşaya həmişəlik
qayıtmışıq və bundan sonra burada
əbədi yaşayacağıq. Artıq bir neçə
aydır ki, Şuşada bərpa işləri başlayıb.
Bütün bunlar böyük rəmzi məna
daşıyır və bu yerlərin əsl sahiblərinin
kimliyi barədə bütün dünyaya növbəti
dəfə açıq-aydın mesaj vermiş olur.
“Xarıbülbül” qələbə rəmzi, azad
edilmiş Şuşanın timsalı olduğu kimi,
“Xarıbülbül” festivalı da qalib xalqın
Zəfər təntənəsidir.
Xilaskar Ali Baş Komandanın
dediyi kimi: “Şuşa bizimdir, Qarabağ
Azərbaycandır!”.

Səttar MÖHBALIYEV,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri,
Milli Məclisin deputatı
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19 may 2021-ci il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 145 					
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi
ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların
təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 4 aprel
tarixli 96 nömrəli, “Ölçmələrin vəhdətinin
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 13 iyun tarixli 686IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı
bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
barədə” 2014-cü il 9 iyun tarixli 187 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən malların (xidmətlərin, işlərin)
müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və
digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara
riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən,
iradnamə
və
tələbnamələrin
verilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014cü il 9 iyun tarixli 188 nömrəli, “Mərzçəkmə
işlərini həyata keçirən özəl hüquqi və fiziki
şəxslərin (kadastr mühəndislərinin) uyğunluğunun qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 may tarixli
185 nömrəli, “Dövlət müəssisə və təşkilatları
(idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının
mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin
vəsaitləri hesabına satın alınmasının təmin
edilməsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 27 oktyabr tarixli 420 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780
nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli 1669-VQ nömrəli
Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il 26 noyabr tarixli 863 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 4, maddə 366; 2012, № 12, maddə
1367; 2017, № 4, maddə 620) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Ordusuna, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa
silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim
olunan hərbi nəqliyyat vasitələrinin səfərbərlik hazırlığını və texniki sazlığını təmin edən tədbirlərin
və məcburi tələblərin siyahıları, habelə uçot və hesabat sənədlərinin Nümunələri”nin 2.7-ci bəndində
“şərtlərinə” sözü “sənədlərinə” sözü ilə əvəz edilsin.
2. “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 13
iyun tarixli 686-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə
bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 9 iyun tarixli 187 nömrəli Qərarında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 6, maddə 741; 2017, № 12 (II kitab),
maddə 2528; 2018, № 8, maddə 1816; 2021, № 2,
maddə 192) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 7 nömrəli əlavə
- “Standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi məqsədi ilə sınaqların keçirilməsi, standart
nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi,
bu barədə sertifikatın verilməsi, ölçmə vasitələrinin
yoxlamalararası intervalının müəyyən edilməsi və
dəyişdirilməsi qaydası, standart nümunələrin və
ölçmə vasitələrinin tipini təsdiq edən nişanlara dair
tələblər və həmin nişanların vurulma Qaydası” üzrə:
2.1.1. 1.4.1-ci yarımbənd ləğv edilsin;
2.1.2. həmin Qaydaya 1 və 2 nömrəli əlavələrdə
“standartların və texniki şərtlərin işarəsi” sözləri “texniki normativ hüquqi aktların rekvizitləri” sözləri ilə,
“Normativ sənədlər” sözləri “Texniki normativ hüquqi aktlar” sözləri ilə, “əsas, o cümlədən” sözləri “əsas
texniki normativ hüquqi aktlar, həmçinin” sözləri ilə
və “normativ sənədin tələblərinə uyğunluğu” sözləri
“texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.1.3. həmin Qaydaya 3 nömrəli əlavənin 5-ci
hissəsində “texniki şərtin, digər normativ sənədin
adı və işarəsi” sözləri “texniki normativ hüquqi aktın rekvizitləri” sözləri ilə əvəz edilsin və “Akta
əlavələr” hissəsinin 2-ci bəndində “texniki sənədlərin
(texniki tapşırığın və texniki şərtlərin)” sözləri “texniki tapşırığın və texniki normativ hüquqi aktların”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 11 nömrəli əlavə

Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il
- “Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi işlərini yerinə
yetirmək, kalibrlənmə haqqında sertifikat vermək və
ya kalibrlənmə nişanını vurmaq hüququnun verilməsi
Qaydası və kalibrlənmə işlərinin yerinə yetirilməsinə
dair Tələblər”in 3.9.1-ci yarımbəndindən “və standartların” sözləri çıxarılsın.
3. “Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən
malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda,
texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda
müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən,
iradnamə və tələbnamələrin verilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 9 iyun tarixli 188
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 6, maddə 742; 2016,
№ 12, maddə 2224; 2017, № 9, maddə 1762; 2018,
№ 8, maddə 1817, № 11, maddə 2448) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. adından və ikinci abzasdan “malların
(xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki
reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən
olunmuş tələblərə,” sözləri çıxarılsın;
3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən malların
(xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda
müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən,
iradnamə və tələbnamələrin verilməsi Qaydası” üzrə:
3.2.1. adından “malların (xidmətlərin, işlərin)
müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər
normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə,”
sözləri çıxarılsın;
3.2.2. 1.1-ci bənddən “Standartlaşdırma haqqında,” və “malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi
aktda müəyyən olunmuş tələblərə,” sözləri çıxarılsın;
3.2.3. 1.3-cü bənddən “müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda
müəyyən olunmuş tələblərə və” sözləri çıxarılsın;
3.2.4. 1.5-ci bənddən “və ya qüsurlarının aradan
qaldırılması mümkün olmayan malların (xidmətlərin,
işlərin) istehsalının və ya satışa buraxılmasının”
sözləri çıxarılsın;
3.2.5. 2.1.1-ci, 2.2.5-ci, 3.1.1-3.1.7-ci, 3.2.6.1-ci
yarımbəndlər və 3.3-cü bənd ləğv edilsin;
3.2.6. 2.4-cü bənddən “və ya malların
(xidmətlərin, işlərin) istehsalının və ya satışa buraxılmasının” sözləri çıxarılsın;
3.2.7. 3.8-ci bənddə “3.1-3.7-ci” sözləri “3.1-ci,
3.2-ci, 3.4-3.7-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.8. həmin Qaydanın 1 nömrəli əlavəsindən
“(təsərrüfat fəaliyyətinin obyekti olan malın,
xidmətin, işin adı)” sözləri çıxarılsın;
3.2.9. həmin Qaydaya 2 nömrəli əlavə ləğv edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 6 may tarixli 185 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 5, maddə 945; 2018, № 8, maddə
1817) ilə təsdiq edilmiş “Mərzçəkmə işlərini həyata
keçirən özəl hüquqi və fiziki şəxslərin (kadastr
mühəndislərinin) uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
Qayda-ları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndlərdə “müvafiq
standartda, texniki reqlamentdə” sözləri “bu Qaydada” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. 7.4-cü bənd ləğv edilsin.
5. “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri)
tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş
qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın
alınmasının təmin edilməsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 oktyabr tarixli 420 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 10,
maddə 1737; 2018, № 11, maddə 2439; 2019, № 3,
maddə 524; 2020, № 12 (V kitab), maddə 1580) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli
əlavə - “Satınalan təşkilatlarla “Aqrar tədarük və
təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında bağlanılan Müqavilə”nin 2.1.2-ci yarımbəndindən və 5.2-ci
bəndindən “texniki reqlamentlər və” sözləri çıxarılsın;
5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli
əlavə - “Aqrar tədarük və təchizat” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti ilə ərzaq məhsullarının istehsalçıları və ya
satıcıları arasında bağlanılan Müqavilə”nin 5.1-ci və
5.3-cü bəndlərindən “texniki reqlamentlər və” sözləri
çıxarılsın.

“Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən
sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi,
baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda
və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi
dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ
olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1229 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1225; 2016, № 7, maddə 1343,
№ 11, maddə 1977; 2017, № 12 (II kitab), maddə
2552; 2018, № 2, maddə 354, № 12 (II kitab), maddə
2730; 2019, № 5, maddə 983, № 7, maddələr 1318,

İslahatlar ölkənin davamlı
inkişafını sürətləndirir
Bu məqamda onu da qeyd
edək ki, pandemiya ilə mübarizə
şəraitində iş yerlərinin yaradılmasına,
özünüməşğulluğun təmin olunmasına prioritet istiqamət kimi yanaşılıb.
Buna görə də Azərbaycanda əmək
və məşğulluq sahəsində həyata
keçirilən islahatlar nəticəsində əmək
qanunvericiliyi beynəlxalq əmək
normalarına uyğunlaşdırılıb, əmək
bazarının təkmilləşdirilməsi, əmək
münasibətlərinin sosial dialoq,
kollektiv müqavilələr və sazişlərlə
tənzimlənməsi istiqamətində uğurlu
nəticələr əldə olunub.
Azərbaycanda son illərdə əmək,
məşğulluq və sosial müdafiə sektorunda reallaşdırılan layihələr, habelə
“Məşğulluq haqqında” qanunun qəbul
edilməsi, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanunun qüvvəyə minməsi,
İşsizlikdən Sığorta Fondunun yaradılması, işçilərin və işəgötürənlərin formal məşğulluğa marağının artırılması
məqsədilə vergi və sosial sığorta
sahəsində islahatların dəstəklənməsi
məqsədilə qanunvericilikdə zəruri
dəyişikliklər aparılması, eyni zamanda, e-texnologiyaların bu sahədə
geniş tətbiqi müsbət nəticələrlə
müşahidə olunub.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər idarəetmə orqanlarında, iqtisadi strukturlarda islahatlarla paralel
aparılıb.
Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı
çıxışlarında respublikamızda struktur
islahatlarını yüksək qiymətləndirdiyini
diqqətə çatdıraraq, bildirib ki,
struktur və kadr islahatları dövlət
idarəetməsinin səmərəliliyinin artırılması, şəffaflaşdırılması, cəmiyyəti
narahat edən mənfi halların aradan
qaldırılması, peşəkar kadr bazasının formalaşdırılması və layiqli
namizədlərin mühüm vəzifələrə
irəli çəkilməsi kimi məsələlərin həlli
məqsədini daşıyır.
Respublikamızda dövlət
idarəetmə islahatları sosial-iqtisadi
islahatların sistemliliyini və dayanıqlılığını təmin edir, ölkənin davamlı inkişafını şərtləndirir. Ən əsası islahatların sistemli şəkildə gerçəkləşdirilməsi
bu prosesə inamı daha da artırır.
Bu isə Azərbaycanın ictimai-siyasi
kataklizmlər yolu ilə deyil, təkamül
yolu ilə inkişaf etdiyini göstərir.

A

zərbaycan dövləti tərəfindən dünyada COVID-19un pandemiya elan edilməsindən sonra vəziyyət
nəzarətə götürüldü, ölkəmizdə infeksiya ilə
mübarizə sahəsində sistemli işlər aparıldı, istər insanların
sağlamlığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, istərsə də
koronavirus xəstələrinin müalicəsi, səhiyyə infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi, yeni xəstəxanaların açılması və tibb
müəssisələrinin texniki təchizatı baxımından bütün məsələlər
uğurla gerçəkləşdirildi. Bütün bunlarla bərabər, postpandemiya
dövrü ilə bağlı da önəmli qərarlar qəbul edildi. Koronavirus
infeksiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən
sistemli layihələr, vətəndaşların məsuliyyəti və mövcud
qaydalara əməl etməsi nəticəsində müsbət nəticələr qazanıldı.
Hazırda dünyada rəqabət idarəetmə
sistemləri arasında gedir. Azərbaycan
məhz idarəetmənin səmərəliliyini artırmaqla qlobal səviyyədə rəqabətlilik
potensialını gücləndirir.
İqtisadi sahədə idarəetmənin
yeniləşməsi ilə bağlı atılan addımlar da mühüm önəm daşıyır. Bu, ilk
növbədə, daha sağlam prinsiplərə
söykənən idarəçiliyə əsaslanmaqla
iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi və
dövlət müəssisələrinin profisitinin
artırılması, onların büdcədən asılılıqlarının azaldılması məqsədi daşıyır.
Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 7
avqust tarixli sərəncamına əsasən
yaradılan Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinin fəaliyyətində də bu amil
xüsusi diqqət çəkir. Başqa sözlə,
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
idarəetməsinə verilən qurumların
maliyyə sağlamlığını və dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq, maliyyə
resurslarının, habelə xarici borcların
cəlb olunmasını səmərəli meyarlar
əsasında nəzarətdə saxlamaq üçün
tədbirlər reallaşdırır.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
aparılan islahatların məntiqi davamı
olan Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması respublikada yerli və
xarici investisiyaların sağlam təməllər
üzərində reallaşdırılmasına da öz
müsbət təsirini göstərəcək. Çünki
hazırda respublikamıza investisiya
yatırmaqda maraqlı olan iri şirkətlər
var. Pandemiya ilə bağlı layihələrin
sürəti son bir ildə bir qədər zəifləsə
də, postpandemiya dövründə onların
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu, şübhəsiz ki, güclənəcək. Ən
əsası isə xarici investisiyaların fəal
şəkildə iqtisadiyyata cəlb edilməsi
sürətlənəcək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan İnves-

Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il
1330; 2020, № 5, maddə 633, № 10, maddə 1269, №
11, maddə 1411; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 5 mart tarixli 62, 16 mart tarixli 68, 70 nömrəli və 19 aprel tarixli 101 nömrəli
qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Sosial müavinətlərin,
təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin və məlumatların
rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 7 nömrəli əlavə - “Müavinət, təqaüd və
kompensasiyanın təyin edilməsi üçün tələb olunan
sənədlərin siyahısı”nın 2.33.1-ci yarımbəndində
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və
aşağıdakı məzmunda 2.34-cü bənd əlavə edilsin:
“2.34. əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda
və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi
dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ
olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdünün təyin edilməsi üçün:
2.34.1. əmək kitabçasının surəti;
2.34.2. fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi
dərəcələri barədə diplomların surəti.”.
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tisiya Holdinqinin yaradılması yuxarıda vurğulanan məsələlərin həlli ilə
yanaşı, həm də dövlət müəssisələri
vasitəsilə yatırılan investisiyaların
səmərəsinin artırılmasına, investisiyalardan əldə olunan əlavə dəyərin
iqtisadiyyata yönəldilməsinə böyük
töhfə verəcək.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ölkəmizin Vətən
müharibəsindən sonrakı dövr üçün
inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirib.
Çünki Azərbaycan Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinə son qoymaqla
əldə etdiyi tarixi qələbə ilə Cənubi
Qafqazda yeni reallıqlar yaradıb və
bu reallıqlar bütün region ölkələrinin
qarşısında tamamilə yeni inkişaf
perspektivləri açıb.
Təbii ki, Azərbaycan bu imkanlardan ən çox yararlanmaq haqqına
sahib olan dövlətdir. Bundan əvvəlki
dövrlərdə də Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə reallaşan bir çox layihələr bölgəyə
yenilik gətirib, əməkdaşlığın yeni
formatlarını şərtləndirib. Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu enerji
və nəqliyyat siyasəti nəinki enerji
və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxarıb, eyni zamanda,
bölgədə yeni əməkdaşlıq formatlarını
yaradıb.
Bütün bu və digər məqamlar
artıq Azərbaycanın tamamilə yeni bir
inkişaf dövrünə qədəm qoyması üçün
müvafiq imkanları gerçəkləşdirib.
Dövlətimizin başçısının Vətən
müharibəsindən sonrakı dövrlə
bağlı müəyyənləşdirdiyi prioritetlər
də Azərbaycanın bu imkanlardan
maksimum yararlanması üçün həyata
keçirilməsi zəruri olan əsas konsepsiyalardır. Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi

inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq
edilməsi haqqında sərəncamı mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Bu sənəd qarşıdakı dövrdə respublikamızın əsas sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini və buna uyğun milli
prioritetlərini müəyyənləşdirməklə
əldə olunan uğurların miqyasının,
həmçinin həcminin genişləndirilməsi
məqsədi daşıyır.
Adı çəkilən sərancamla növbəti
onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına dair beş milli prioritetin
gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Bura Azərbaycanda dayanıqlı artan
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın, dinamik, inklüziv, eyni zamanda, sosial
ədalətə əsaslanan cəmiyyətin formalaşması, respublikamızın rəqabətli
insan kapitalı və müasir innovasiyalar
məkanı, təmiz ətraf mühit, “yaşıl
artım” ölkəsi kimi tanınması, habelə
işğaldan azad olunan ərazilərə böyük
qayıdış proqramının reallaşdırılması
istiqamətləri daxil edilib.
Burada bir mühüm məqamı da
qeyd etmək istərdik. Prezident İlham
Əliyevin davamlı olaraq reallaşdırdığı genişmiqyaslı islahatlar ölkənin
sosial-iqtisadi gücünü artırır. Başqa sözlə, dövlət başçısının həyata
keçirdiyi islahatlar, müasir iqtisadi
və sosial infrastrukturun formalaşdırılması respublika iqtisadiyyatının
sürətli inkişafını və onun rəqabət
qabiliyyətinin yüksəlməsini təmin edir.
Eyni zamanda, Azərbaycanda həyata
keçirilən sosial siyasət nümunəvi
xarakter daşıyır.
Bütün bunlarla yanaşı, onu da
vurğulamaq lazımdır ki, yoxsulluğun
aradan qaldırılması, səhiyyə sisteminin müasir standartlara uyğun
yenidən qurulması, əhalinin kommunal problemlərinin, o cümlədən
içməli su probleminin səmərəli həlli,
ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunması, mövcud olan təhlükəsizlik,
milli həmrəylik mühiti, ümumiyyətlə,
son 18 il ərzində Azərbaycanın inkişaf
strategiyasının uğurla reallaşdırılması
beynəlxalq səviyyədə, dünyanın aparıcı siyasi, iqtisadi, maliyyə və digər
qurumları tərəfindən də etiraf olunub.
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in icrası
nəticəsində ölkədə dayanıqlı artan
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın reallaşdırılması davamlı inkişafın daha da
sürətləndirilməsinə möhkəm zəmin
yaradacaq. Bu prioritetin səmərəli
həyata keçirilməsi üçün iki mühüm
məqsəd–davamlı və yüksək iqtisadi
artım, habelə daxili və xarici təsirlərə
dayanıqlıq təmin olunmalıdır.
Davamlı və yüksək iqtisadi artım
vətəndaşların həyatına təsir göstərən
başlıca amillərdən biridir. İqtisadiyyatı davamlı və yüksək templərlə
artırmaqla ölkədə adambaşına
düşən milli gəlir yüksək səviyyədə
gerçəkləşdirilir. İqtisadi artım, eyni
zamanda, yüksək gəlirli iş yerləri
yaratmaqla həyat səviyyəsinin ilbəil
yaxşılaşmasını reallaşdırır.
Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq
edilməsi haqqında sərəncamı da onu
göstərir ki, iqtisadi siyasətin daha
səmərəli, daha yüksək səviyyədə
idarə olunması zərurətinə bu gün
daha çox ehtiyac duyulur. Bütün bunlara görə də milli prioritetlərin 2030-cu
ilədək reallaşdırılması mühüm önəm
daşıyan bir addımdır.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ yolunun ilk
14 kilometrlik hissəsinin tikintisinə başlanılıb
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həm COVID-19-un nəzarətdə
saxlanılması, virusa qarşı ciddi
mübarizə tədbirlərinin aparılması,
həm də postpandemiya dövrü ilə
bağlı önəmli qərarlar qəbul edilməsi
bir daha göstərdi ki, dövlətimiz üçün
insan amili, vətəndaşların sağlamlığı,
təhlükəsizliyi, ölkəmizin inkişafı və
cəmiyyətimizin rifahı başlıca vəzifədir
və bu məqsədə nail olmaq üçün
bütün vasitələrdən səmərəli istifadə
edilir.

Ə

halinin rahat gediş-gəlişində xüsusi əhəmiyyətə malik,
paytaxtımızı İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala
və Balakən rayonları ilə birləşdirən ən qısa yolun
Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ hissəsinin yenidən qurulması layihəsi
çərçivəsində ilk 14 kilometrlik hissədə tikinti işlərinə başlanılıb.
Yolun bu hissəsi geoloji və hidrogeoloji cəhətdən ən mürəkkəb,
sürüşmələrə məruz qalan hissəsi hesab olunur.

AAYDA-dan verilən məlumatda
bildirilir ki, yolun uzunömürlü və davamlı olması üçün burda sürüşməyə
qarşı tədbirlər olaraq svay istinad
divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi və digər mühəndis işlərinin icrası
nəzərdə tutulub. Qurğular qüvvədə
olan normativ yüklərə görə, 9 bal
seysmikliyi nəzərə alınmaqla hesablanıb.
Dövlət başçısının xüsusi tapşırığı
ilə hazırlanan layihədə Muğanlıİsmayıllı-Qəbələ yolu yenidənqurma
nəticəsində 9.7 km qısalaraq 76.8 km
təşkil edəcək. Mövcud 2 zolaqlı yol
genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq.
Yolun ilk 2 km-lik ərazisi Muğanlı
qəsəbəsinə çatmamış mövcud yolun
lokal sürüşmə sahəsindən əvvəl
başlanıb, sözügedən qəsəbədən
və qəsəbədən sonrakı enişdə aktiv
sürüşmə sahəsindən yan keçməklə
inşa edilir. Nəticədə Ağsuçayınadək
olan hissədə yol 1.1 km, Ağsuçaydan
sonrakı hissədə yol yeni istiqamət

üzrə yeni Ağsuçay körpüsü və tunel
hesabına 1.4 km qısalır.
Layihələndirilən yolun 4.5-ci
km-də Ağsuçayla və çay vadisi ilə
kəsişmədə 1135 metr uzunluqda və
76.5 m hündürlüyündə böyük asma
körpü inşa edilir. Hazırda körpünün dayaqlarında qazma və svay
bərkitmə işləri, svayların bütövlük və
statik testləri, həmçinin dayaqların
bəzilərində bünövrələrin tikintisi işləri
aparılır.
Yolun Ağsuçayı üzərindəki
körpüdən sonra qarşıya çıxan hündür
dağdan uzunluğu 865 metr olan
tunellə keçməsi nəzərdə tutulur ki,
artıq bu hissədə də tikinti işlərinə
başlanılıb. Hazırda yeni tunelin giriş
və çıxış portalında qazma işləri,
həmçinin svay bərkitmə işləri icra
olunur.
Ümumilikdə, yeni layihə boyu
1 tunel, 1-i asma körpü olmaqla 8
böyük və 5 kiçik körpü layihələndirilib.
Bunlardan Girdmançay, Talıstançay, Ax-ox çayı, Göyçay çayı və

Vəndamçay üzərində yerləşən 5 mövcud körpü 4 zolağa uyğun yenidən
qurularaq genişləndirilir. 3 körpü – Ağsuçay, Gülyançay və Dəmiraparançay
isə yolun dəyişdirilmiş yeni istiqaməti
üzrə yenidən 4 zolağa uyğun
layihələndirilib tikilir. Bundan başqa yol boyu kiçik dərələr üzərində
yerləşən 5 körpü sökülüb yeni boru
şəkilli kiçik körpülərlə əvəzlənir.
Bununla yanaşı, bütün yol boyu
mövcud olan müxtəlif ölçülü yolaltı suötürücü boruların texniki vəziyyətləri
pis olduğundan yenilənməsi nəzərdə
tutulur. Layihə üzrə Basqal kəndi
yaxınlığında yolu düzləndirmək hesabına məsafə 2.2 km qısalır. Digər
hissələrdə isə layihələndirilən yol
Qəbələ şəhərinədək mövcud ox üzrə
davam edəcək. Yalnız yol Qəbələ
şəhərinə daxil olmadan soldan yeni
hissə ilə Dəmiraparançay vadisindən
keçərək şəhərin çıxışında mövcud
yola birləşəcək və bunun hesabına
yol bu hissədə daha 5 km qısalacaq.
Layihənin əsas məqsədlərinə
aşağıdakılar daxildir:

- hərəkət şiddəti və yolun
yükgötürmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması;
- yol-nəqliyyat hadisələrinin,
səyahət müddətinin və nəqliyyat
xərclərinin azaldılması;
- iqtisadi artımın sürətləndirilməsi
və qonşu ölkələrlə ticari
münasibətlərin inkişafına təkan
verilməsi;
- sürücülər və yerli əhali üçün yol
hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi;
- avtomobil yolunun keçdiyi
ərazilərdə, regionun potensial imkanlarının genişləndirilməsi;
- regionda turizmin inkişafı.
Qeyd edək ki, respublikanın
mühüm turizm bölgələrinə gedən və
ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində ulu
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
salınmış bu yolun yenidən qurulması
Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırığa əsasən layihələndirilib.
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19 may 2021-ci il, çərşənbə

PREZIDENTIN
Naxçıvan ismarıcları

Azərbaycan ilə İtaliya arasında
münasibətlər yüksək səviyyədədir

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət başçısı olduğu
illər ərzində Naxçıvana 15 dəfə səfər edib və bu səfərlər
dövlət başçısının sadəcə yerli durumla yaxından
tanışlığı məqsədi daşıyan bir protokol səfəri olmayıb, hər biri
taleyüklü problemlərin həllinə xidmət xarakteri daşıyıb. Bu
səfərdə də regionda maraqlı qüvvələrə xüsusi ismarıclar verildi.
Naxçıvanda durum necədir? – Naxçıvan sürətlə inkişaf edir.
Bölgədə infrastruktur layihələri şaxələnir. Son 20 il ərzində
ÜDM 10 dəfədən çox artıb. 2000 - ci illərin ikinci yarısından
etibarən muxtar respublikanın büdcəsi Ermənistanın büdcəsi
ilə müqayisə həddindədir. Naxçıvanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı
görülmüş işlər də öz nəticəsini verməkdədir. Muxtar respublika
özünü bir neçə əsas ərzaq məhsulu ilə təmin edir. Naxçıvan
ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir.

Muxtar respublikada bütün
şəhərlər artıq magistral yollarla
bir-birinə bağlanıb. Qazlaşdırma və
elektrik enerjisi təchizatı səviyyəsi
artıq 100 faizə çatıb. Bunu ona görə
vurğulayırıq ki, vaxtilə Naxçıvanda
işıq yox idi, enerji təchizatı yetərli
deyildi. Azərbaycandan gələn xətlər
Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi.
hazırda isə Naxçıvan özünü elektrik
enerjisi ilə tam təmin edir və
bərpaolunan qaynaqdan istifadə edir.
Bu, çox önəmli məsələdir.
İctimai xidmətlər sahəsində çox
önəmli bir təsisat olan “ASAN xidmət”
Mərkəzinin Naxçıvanda tikintisi
davam edir. Orada böyük turizm
potensialı mövcuddur. Naxçıvan
Hava Limanında yeni uçuş - enmə
zolağının açılışı turistlərin Naxçıvana
gəlməsini stimullaşdıracaq. Yəqin
ki, pandemiyadan sonra Naxçıvana
gəlmək istəyən xarici qonaqların sayı
daha da artacaq.

Hərbi aerodromun və hərbi
hospitalın açılışı muxtar respublikanın
təhlükəsizliyinin təmin olunması işinin
təşkilində xüsusi hadisədir. Son illər
ərzində Naxçıvanda bütün hərbi
hissələr yenidən qurulub, eləcə də
əvvəllər mövcud olmayan bir çox yeni
hissələr yaradılıb.
Naxçıvandakı Ümumqoşun
Əlahiddə Ordunun yüksək döyüş
hazırlığı xüsusi hadisədir. Heç
kəsə sirr deyil ki əlahiddə ordu
“mehriban qonşu” Ermənistanın
“ikinci cəbhə” açmaq həvəsini
boğmağa məcbur edib. Qardaş
Türkiyə ordusunun timsalında
tam şəkildə NATO standarlarına
keçmiş bu xüsusi statuslu hərbi
vahidin döyüş qabiliyyəti günün
tələblərinə layiqli cavab verir.
Azərbaycan Vətən müharibəsində
Naxçıvandakı Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun xüsusi təyinatlıları və digər
birləşmələrin hərbçiləri özünəxas

qəhrəmanlıqlar göstərib. Ayrıca,
2018 - ci ilin elə bu vaxtlarında tarixi
Günnüt əməliyyatı Ümumqoşun
Əlahiddə Ordunun nəyə qadir
olduğunu parlaq şəkildə göstərib. Ən
az itki ilə mümkün olan ən yüksək
nəticə qazanılıb!
Azərbaycan Ordusunun
Naxçıvandakı xüsusi hərbi vahidi
ən müasir silah və texnika ilə təchiz
edilib. Naxçıvanda olan hərbi
texnika hətta bəzi qabaqcıl ölkələrin
ordusunın malik olduğu texnikadan
üstündür. Bəli, respublikamızın digər
bölgələri ilə hələlik birbaşa bağı
olmayan Naxçıvana ən çağdaş, ən
son texnologiyaya əsaslanmış texnika
gətirilib və gətirilir.
Prezidentin Naxçıvanda AzTVyə verdiyi müsahibə, artıq mövcud
olmayan ərazi vahidi – “Dağlıq
Qarabağ” haqqında həqiqəti,
Azərbaycan dövlətinin siyasi
iradəsini, iqtisadi imkanlarımızı, hərbi
potenisalımızı – bir sözlə, “dəmir
yumruğ”u da sözbəsöz ifadə etdi.
Yəni:
– Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll
olunub. Azərbaycan bu münaqişəni
təkbaşına həll edib, həm döyüş
meydanında və ondan sonra masa
arxasında;
– revanşist fikirlər Ermənistanı
daha acınacaqlı vəziyyətə sala bilər.
Əgər onlar hansısa praktiki əməllərə
keçsələr, dərhal məhv ediləcəklər;

– Zəngəzur dəhlizinin açılışı
məsələsi strateji əhəmiyyət daşıyır.
Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40
kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir və bu
dəhliz mütləq açılacaqdır;
– Azərbaycan münaqişənin
müqqədaratını müstəqil şəkildə həll
etmək iqtidarındadır. Ölkəmizin milli
maraqları toxunulmazdır. Kanadanın
Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın
daxili işləri ilə bağlı ədalətsiz bəyanat
verir. Bu cür hallar yolverilməzdir.
Biz Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin
bəyanatını da rədd edirik;
– bu gün bütün istiqamətlər
üzrə əldə olunan uğurların təməli
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.
Üçtərəfli bəyanatın bir tərəfi
Rusiyadır. Rusiya Zəngəzur
dəhlizi ilə bağlı işlərin ləngiməsi,
“mina xəritələri”nin verilməməsi,
Xankəndidəki erməni hərbi
qruplaşmalarının tam və sürətli
çıxarılmaması, Ermənistanda
revanşistlərin qəbuledilməz çağırışları
və s. mövzusunda daha təsirli işlər
görmək imkanına malikdir. Və biz,
sülhməramlıları bizim torpaqlarda
olan, məlum iki bəyanatın bir tərəfi
olan ölkədən bu təsirli addımları
atmasını gözləmək haqqına sahibik.
Dövlətimiz var olsun!

– Qarabağı 30 ilə yaxın işğal altında
saxlayan, işğalçılıq və terrorçuluğu
dövlət siyasəti olaraq sabitləşdirmiş
rəsmi İrəvanın “ikinci cəbhə” açmaq
həvəsini məhz bu Əlahiddə Ordu,
dövlətimizin iradəsi, qüdrəti boğub
qursağında qoydu. Xüsusi statuslu hərbi
vahid olan ordu, əlbəttə, NATO - nun
çox mühüm üzvü olan qardaş Türkiyənin
timsalında tam olaraq, həmin beynəlxalq

tutduğunu bildirib.
S.Qafarova çıxışında
Azərbaycan ilə İtaliya arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğunu diqqətə
çatdırıb. Sədr qeyd edib
ki, İtaliya Prezidenti Sercio
Mattarellanın 2018-ci ildə
Azərbaycana, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin
2020-ci ildə İtaliyaya rəsmi
səfərləri əlaqələrin inkişafına
böyük töhfə verib.
Mədəni əlaqələrin inkişafına toxunan S.Qafarova
Azərbaycanın Birinci vitse-

Manlio Di Stefano: Biz hazırda Azərbaycan ilə İtaliya
arasında əlaqələrin ən yüksək səviyyəsinə şahidlik edirik
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iz hazırda Azərbaycan ilə İtaliya
arasında əlaqələrin ən yüksək
səviyyəsinə şahidlik edirik.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Nazirliyinin dövlət katibi, Azərbaycan Respublikası
və İtaliya Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq
üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri
Manlio Di Stefano mayın 18-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova ilə görüşündən sonra bildirib.

O qeyd edib ki, görüşdə bütün istiqamətlərdə,
xüsusilə də ticarət sahəsində əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə olunub, xüsusilə
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində
həyata keçirilən quruculuq işləri haqqında ətraflı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Sahibə Qafarova ilə görüşdə parlamentlərarası
əlaqələrin inkişafı üçün atıla biləcək addımlar
ətrafında söhbət aparıldığını vurğulayan Manlio Di
Stefano bildirib: “İnanıram ki, parlamentlərarası
münasibətlərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə
verəcək”.

Zəfər yolu üzərindəki arxeoloji
abidələrimiz tədqiq olunur

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 10 - da Naxçıvana səfər etdi, səfərin yekunları ilə bağlı AzTV-yə müsahibə verdi.
Bu səfərin dosta və düşmənə ismarıcları ilə xüsusi önəm daşıyan
bir yönü də Naxçıvandakı hərbi potensialımız, 44 günlük Vətən
müharibəsi, İrəvandakı “əvəzçıxma” çağırışları və Zəngəzur dəhlizi
ilə bağlıdır”. Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin eksperti Əkbər Qoşalı dövlət başçısının muxtar respublikaya səfərinə
münasibət bildirərkən dedi. Naxçıvandakı Ümumqoşun Əlahiddə Ordunun yüksək döyüş hazırlığının danılmaz fakt olduğunu qeyd edən
Ə.Qoşalı ordunun fəaliyyətini belə dəyərləndirdi:

nışmır, tarixi Azərbaycan torpağı olaraq
danışır. Zəngəzur artıq siyasi leksionumuzda sabitləşib və bu sabitlik xarici
tərəfdaşları, beynəlxalq aləmi də bizim
həqiqətlərə dəvət edir. Bəli, Zəngəzur
yalnız dəhliz darlığında deyil, tarix və
gələcək böyüklüyündədir.
Həmsöhbətim Prezidentin Naxçıvan səfərindən sonra Bakıda Rusiya
Federasiyasının xarici işlər naziri
Sergey Lavrovu qəbul etməsinə də
münasibət bildirdi:
– Rusiya məlum üçtərəfli bəyanatın
bir tərəfidir. Rusiya sülhməramlı
məsuliyyət daşıyır. Ermənistan isə
əvəzçıxmadan danışır, Şuşa və Hadrutu
öz ağıllarınca “seçki məlziməsi” hesab

AZƏRTAC xəbər verir ki,
Manlio Di Stefano Azərbaycan
nümayəndə heyətini salamlayaraq, İtaliyaya rəsmi səfərin
uğurlu olacağına ümidvar
olduğunu bildirib. Azərbaycana
sonuncu səfərini məmnunluqla
xatırlayan Di Stefano
ölkəmizdən xoş təəssüratlarla
ayrıldığını vurğulayıb.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova səmimi görüşə
görə təşəkkür edərək, rəsmi
səfərin İtaliya Senatının Sədri
Maria Elisabetta Alberti Kasellatinin dəvəti əsasında baş

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan
Ordusu tərəfindən işğalçılardan azad edilmiş
ərazilərdə intensiv tikinti-quruculuq işləri
həyata keçirilir. Ölkə rəhbərliyinin birbaşa
nəzarəti altında, hazırda respublikamızın
qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri
olan Qarabağda irimiqyaslı bərpa işləri təxirə
salınmadan icra edilir.

Hər şəhərin öz sözü
var, hər sözün öz şəhəri
təşkilatın standartlarına keçib.
Naxçıvanın müdafiə potensialı
Ümumqoşun Əlahiddə Ordu ən çağdaş silahlarla, hərbi texnika ilə təchiz
edilib. Naxçıvandakı hərbi vahidimiz,
muxtar respublikaya diş qıcamaq
istəyən Ermənistanın ordusunda rast
gəlinməyən hərbi texnikalarla çoxdan
komplektləşdirilib.
Əkbər Qoşalı müzəffər ordunun
Ali Baş Komandanının Naxçıvanda
verdiyi ismarıclardan söz açarkən,
“Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur” – ismarıcının “dəmir yumruğ”un yaratmış
olduğu yeni gerçəkliyin parlaq ifadəsi
kimi dəyərləndirdi.
– Bu, ismarıc qalib Azərbaycanın
qırmızı cizgisinin özünəxas ifadəsidir.
“Ermənistanda həm iqtidar, həm də
müxalifət, demək olar ki, siyasətlə
məşğul olan bütün ünsürlər Şuşanın
qaytarılması ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz
hələ ki, təmkin göstəririk. Amma odla
oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görüblər. Bu yumruq yerindədir. Heç
kim bizim qabağımızda dura bilməz.
Əgər biz zərrə qədər təhlükə görsək,
– zərrə qədər, – onları dərhal məhv
edəcəyik. Elə yerindəcə məhv edəcəyik.
Onlar da bunu bilirlər. Gücümüz də var,
iradəmiz də var, cəsarətimiz də var.
Yumruq da yerindədir”. – Müzəffər Ali
Baş Komandanın bu açıq, birmənalı,
əsaslı xəbərdarlığı Ermənistanın yaxın uzaq havadarlarını da düşünməyə dəvət
edir. Prezident rəsmi Ottava və rəsmi
Parisə öz əsassız mövqelərindən əl
çəkmələri üçün nə lazımdırsa, dedi.
Bütün cavab və çağırışlardan sonra
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı deyilən sözlər
də təsbit xarakteri ilə seçilir. Zəngəzur
dəhlizi, bir başqa deyilişlə, “Turan Yolu”
Zəngilanla Naxçıvanı ayıran 40 kilometrlik bir ərazidir. Prezident Zəngəzur
haqqında yalnız dəhliz dəyərində da-

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İtaliyaya rəsmi
səfəri çərçivəsində mayın 18-də İtaliya Respublikasının
Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət
katibi, Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası
arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefano ilə görüşüb.

prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti,
UNESCO-nun və ICESCOnun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə İtaliyada
həyata keçirilən layihələri
vurğulayıb. Qeyd olunub ki,
bu cür layihələr ölkələrimiz
və xalqlarımız arasında
münasibətlərin daha da
dərinləşməsinə xidmət edir.
Daha sonra Milli Məclisin
Sədri 44 günlük Vətən
müharibəsi və artıq başa çatmış münaqişə barədə məlumat
verib. Bildirilib ki, hazırda
Azərbaycan işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə böyük
quruculuq işlərinə başlayıb.
Ermənistanın münaqişə
başa çatdıqdan sonra da
tutduğu qeyri-konstruktiv
mövqeyə toxunan S.Qafarova
bildirib ki, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini
təqdim etmir və bu yolla
ərazilərdə bərpa işlərini və
məcburi köçkünlərin doğma
torpaqlarına qayıda bilməsi
prosesini ləngidir. Eyni zamanda, Ermənistan həqiqəti
əks etdirməyən məlumatlar
yayaraq, münaqişə başa
çatdıqdan sonra saxlanılan
terrorçuları “hərbi əsir“ kimi
qələmə verməyə çalışır.
Milli Məclisin Sədri vurğulayıb ki, Azərbaycan sülh
tərəfdarıdır, regionda bütün
insanların sülh içində yaşamasını istəyir.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

edir, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərin
sürətlənməsi üçün əməli addımlar atmır
və s. Ermənistanın bu dələduzluğu, arxayınlığı hansı sülhmərama əsaslanır?
Əslində, Ermənistanın arxayınlığı boş,
yersiz, mənasız arxayınlıqdır. Və bunu
özləri çox keçmədən anlayacaqlar.
Üçtərəfli bəyənatların digər tərəfi –
Azərbaycan isə qalib ədası deyil, qalib
ləyaqəti göstərir. Üçtərəfli bəyanatın
digər tərəfləri də öz üzərlərinə düşən
hüquqi, mənəvi, siyasi, iqtisadi –
hər növ öhdəlikləri ləyaqətlə yerinə
yetirməlidirlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Qarabağda Füzuli rayonunun
ərazisi bu gün böyük tikinti meydanını
xatırladır. Buradan Şuşa şəhərinə çəkilən
Zəfər yolu Köndələnçay və Quruçay
hövzələrindən keçir. Qədim abidələrlə
zəngin olan bu iki çayın arasını
mübaliğəsiz olaraq “Kiçik Mesopotamiya”
adlandırmaq olar. Təsərrüfat həyatı üçün
əlverişli və münbit bir məkan olan bu
çayların arasında Qədim Daş dövründən
(Azıx və Tağlar mağaraları) Son Orta
əsrlərə qədərki tarixi mərhələləri əhatə
edən tarixi-arxeoloji abidələr mövcuddur.
Buradakı zəngin təbii və mədəni landşaftı
mühafizə edib qorumaq üçün ərazinin
təcili şəkildə tarixi qoruq elan edilməsinə
ehtiyac duyulur.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyindən daxil olmuş məlumata görə
inşa edilən Zəfər yolunun marşrutunda,
Füzuli rayonu ərazisində kurqanların
olduğu bildirilirdi. Bu məlumatı yoxlamaq
üçün 6 may 2021-ci il tarixində Füzuli
rayonuna bir günlük səfərdə olduq.
Tikinti mütəxəssisləri ilə birgə abidələrə
zərər vurmamaq məqsədilə inşaat
işlərinin dayandırıldığı sahəyə baxış
keçirdik. Müəyyən edildi ki, Şəkərcik
kəndi yaxınlığında, inşa edilən Zəfər
yolunun 35,4 km-də, qeyd olunan kəndin
qəbiristanlığının ətrafında hündürlüyü 10
metrə yaxın olan iki təpə yerləşir. Onların
birinin diametri 35 metr, digərinin diametri
isə 40 metrdir.
Çox böyük ehtimalla bu təpələr
iriölçülü kurqan tipli qəbir abidələridir.
İşğal dövründə bu təpələrin hər
birinin qərb ətəyində bir səngər
qazılmışdır. Kurqanlar Şəkərcik
kəndinin qəbiristanlığı ilə Köndələnçay
üzərində tikilmiş su bəndinin arasındakı
ərazidədir. Eyni zamanda, bu sahədə
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid Son
Tunc-İlk Dəmir dövrünün yaşayış yerinin
əlamətləri olan obsidiandan (vulkanik
şüşə) hazırlanmış alətlər və saxsı qab

fraqmentləri toplanıldı. Xatırladaq ki, hələ
ötən əsrin 60-70-ci illərində arxeoloq
Q.İsmayılzadə tərəfindən bu ərazidə
– Köndələnçayın sağ sahilində bəhs
olunan dövrə aid Şəkərciktəpə yaşayış
yeri qeydə alınmış və oradan yerüstü
maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar
edilmişdir.
Onu da qeyd edək ki, baxış keçirilən
sahənin sıx və hündür otlarla örtülü
olması, eyni zamanda güclü yağışdan
sonra ətraf yerlərin palçıqlı olması
ərazidə geniş müşahidələr aparmağa
imkan verməmişdir. İstənilən halda bu
sahə kurqanlarla birlikdə tarixi-arxeoloji
əhəmiyyətə malikdir. Gələcəkdə arxeoloji
qazıntılar göstərilən abidələrin təyinatı
barədə daha dəqiq fikir yürütməyə imkan
verəcəkdir.
Qısa müddətli tədqiqat zamanı Füzuli
şəhərinin şimal-şərqində, Zəfər yolu ilə
Köndələnçay arasında, təxminən 650
x 350 metr sahəni əhatə edən məşhur
Qarabulaq kurqan çölünə də nəzər
yetirilmişdir. Burada iriölçülü 20-dən artıq
kurqan vardır. Hələ XIX əsrin sonlarında
Moskva Arxeoloji Cəmiyyətinin üzvü
A.A.İvanovski bu kurqanlardan beşini
qazmışdır. Əlbəttə, onun bu fəaliyyəti
arxeoloji qazıntı qaydalarına zidd olaraq
kurqanların yalnız mərkəzi hissəsinin
qazılması ilə həyata keçirilmişdir.
Bundan əlavə, inşa edilən
Əhmədbəyli--Füzuli--Şuşa yolunun 26-cı
km-də, Füzuli şəhərinin xarabalıqlarına
aparan köhnə Qaraxanbəyli--Füzuli
yolunun sol kənarında, Ələsgərli
kəndindən 1,5 km şərqdə Yedditəpələr
adlandırılan sahədə 20-dən artıq kurqan
diqqəti cəlb edir. Onların bəzilərinin
üzərində işğal dövründə düşmən
tərəfindən səngər qazılmış və bu
abidələrə zərər yetirilmişdir. Burada
kurqanların əksəriyyəti şimal-cənub
istiqamətində bir xətt üzrə düzülmüş, bir
neçəsi isə bu düzümün sağ və solunda

yerləşmişdir. Yedditəpə ərazisi hələ
minalardan təmizlənmədiyindən burada
ətraflı müşahidə aparmaq mümkün
olmamışdır. Bununla belə, yol çəkilişi
ilə bağlı nəzərdə tutulan plana görə,
xətlərdən birinin buradan keçəcəyini
nəzərə alaraq, mina təmizləmə işlərindən
sonra ərazidə arxeoloji araşdırmaların
aparılması zəruridir.
Quruçayın və Köndələnçayın
Füzuli rayonu ərazisindəki sahilləri
Tunc dövrünün (e.ə. III-II minilliklər)
yaşayış yerləri və qəbir abidələri
ilə zəngindir. Buradakı kurqanlar
Qarabağın, o cümlədən bütövlükdə
Azərbaycanın Tunc dövrü dəfn
adətlərinin, antropologiyasının, maddi
mədəniyyətinin tədqiq edilməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə, yalnız bir gün ərzində
Köndələnçay vadisindən Zəfər yolunun
inşaat işlərinin təsir zolağında 40dan artıq arxeoloji abidənin olması
müəyyən edilmiş və bir neçə yeni
abidə aşkar olunmuşdur. Bütün bunları
nəzərə alaraq qeyd edilən sahələrdə
və ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə həyata keçirilən tikinti
işləri zamanı arxeoloji tədqiqatların
da aparılmasını zəruri hesab edirik.
Qarabağda həyati əhəmiyyət kəsb edən
bərpa-tikinti-quruculuq işləri ilə yanaşı
arxeoloji tədqiqatların təşkil edilməsi
abidələrimizin xilasına, tarixi-mədəni
irsimizin tədqiq edilməsinə xidmət etmiş
olardı.

Nəcəf MÜSEYIBLI,
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor
müavini, professor
Təvəkkül ƏLIYEV,
İnstitutun çöl tədqiqatları
sektorunun müdiri, dosent
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“Vətən müharibəsində bütün xalqların nümayəndələri
son damla qanlarına qədər döyüşürdülər”

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Vətən müharibəsində işğalçını
bəlkə də Azərbaycan Ordusunun
güc-qüdrətindən, döyüş ruhundan
daha çox xalqımızın bu monolit
birliyi, sarsılmazlığı qorxudurdu,
narahat edirdi. Ona görə də döyüş və diplomatiya meydanında
məğlub olan düşmən savaş günləri
feysbukda saxta profillər yaradaraq ölkəmizdəki etnik millətlərin
adından təxribat xarakterli paylaşımlar edir, bu vəhdəti, birliyi
zəiflətməyə, millətlər arasında
nifaq, təfriqə salmağa, ruh düşkünlüyü yaratmağa çalışırdı. Bu
zaman qəsbkar “Azərbaycan ailəsi”
anlayışının artıq silinməyəcək,
pozulmayacaq bir gücə çevrildiyini, bu amilin etnik millətlər arasında “Vətən”, “Yurd”, “Torpaq”
kəlmələrinin müqəddəsləşməsi ilə
bağlı olduğunu, ölkədə multikulturalizmin Azərbaycan modelinin –
birgəyaşayışın parlaq nümunəsinin
bütün dünyada təqdir edildiyi
həqiqətini unudurdu.

Ölkəmizdə müxtəlif millətləri
təmsil edən yüzlərlə gənc
Azərbaycan Ordusu sıralarında
işğalçıya qarşı azərbaycanlı, qarabağlı kimi mərdi-mərdanə mübarizə
apardı, düşmənlə cəsarətlə döyüşüb, şəhid, qazi olmaqla, parlaq
qələbə qazanmaqla yağının bu
çirkin niyyətinin əsassızlığını sübuta
yetirdi, bundan sonra heç bir xarici
qüvvənin siyasi sabitliyi, qardaşlığı
poza bilməyəcəyini bütün dünyaya
nümayiş etdirdi.
... Vətən müharibəsində şəhid
olan Dmitri Solnsev Aleksandroviçin
həyat yoluna nəzər salmaqla bunun
şahidi ola bilərik. 1995-ci il aprelin
15-də Bakıda anadan olan, uşaq
yaşlarında ana-atasını itirən Dmitri
Nəsimi rayonunda 240 nömrəli tam
orta məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Neft
və Sənaye Universitetində ali təhsil
almışdı. Azərbaycan Ordusunda
hərbi xidmət keçmişdi. Ötən ilin may
ayında isə TƏBİB-in tabeliyindəki
müəssisədə biomühəndis vəzifəsinə
qəbul edilmişdi.

... Dmitri Solnsev 2020-ci
il sentyabrın 27-də başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Hadrut
qəsəbəsi, Füzuli və Zəngilanın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etdi. Oktyabrın 25-də isə
Qubadlıda qəhrəmancasına şəhid
oldu. II Fəxri Xiyabanda torpağa
tapşırıldı.
D.Solnsev Vətən müharibəsində
şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirdiyinə görə ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edildi.
Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi Hikmət Hacıyev Dmitri
Solnsev şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyi
gün özünün “Twitter” səhifəsində
yazmışdı: “Azərbaycanın igid oğlu
- əsgər Solnsev Dmitri Aleksandroviç torpaqlarımızın Ermənistan
işğalından azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun
25 yaşı var idi. O, etnik rus olaraq
çoxmədəniyyətli Azərbaycanın
cəsur vətəndaşı idi…”.
... Dmitrinin qısa ömrünə nəzər
salanda 25 yaşlı şəhidin ürəyinin
hər zaman Azərbaycanla döyündüyü, Azərbaycanla fəxr etdiyi
aydın görünür. Bacısı Lyudmila
deyir ki, Dmitri vətənpərvər idi.
Azərbaycanı qəlbən sevirdi. Ali
məktəbi bitirəndən sonra qohumlarımızdan biri onu Rusiyaya işə dəvət
etmişdi. Dmitri isə “Mən Bakısız,

Kəpəz dağında Nizami Gəncəvi
zirvəsi təsis olunub
Yeni Azərbaycan Partiyasının
Gəncə şəhər təşkilatının dəstəyi,
Kəpəz Dağçılıq Klubunun və Gəncə
Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin
təşkilatçılığı ilə Kəpəz dağ silsiləsinə
yürüş təşkil olunub.
Məqsəd, 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili
elan edilməsi ilə əlaqədar dahi şairin adını
əbədiləşdirmək və bunun üçün Kəpəz dağ
silsiləsində yerləşən adsız yüksəkliklərdən birinin Nizami Gəncəvi zirvəsi kimi təsis edilməsi
olub.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin
Qorunması Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında
reallaşan yürüş Kəpəz Dağçılıq Kulubunun
peşəkər alpinistlərinin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilib. Dörd qrupdan ibarət olan yürüşdə,
peşəkar alpinistlərlə yanaşı Yeni Azərbaycan

Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının sədri millət
vəkili Naqif Həmzəyev və təşkilatın aktiv üzvləri,
Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin
əməkdaşları da iştirak ediblər.
Səhər saatlarından start götürən yürüş
müəyyən məsafəyə qədər avtomobillərlə qət
olunub. Daha sonra qruplar zirvəyə qədər olan
məsafəni piyada qət ediblər.
Yeni təsis olunan Nizami Gəncəvi zirvəsi,
Nizami ilində və ondan sonra da, çox sayda
insanın ziyarət etmək istədiyi zirvələr sırasında
olacaq.

“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Muzeylər Günündə
Nizami muzeyinə onlayn
ekskursiyalar təşkil olunub

Hər il mayın 18-i dünyada Beynəlxalq Muzeylər
Günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Muzeylər Şurası
(ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə
və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə təsis olunmuş bu bayramda AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi də hər il “Açıq qapı günü”
devizi altında minlərlə ziyarətçini qəbul edib.
Bu il Beynəlxalq Muzeylər
Günündə Nizami muzeyinin
rəsmi “Facebook” səhifəsi
üzərindən canlı yayımda muzeyin
ayrı-ayrı zallarından onlayn
ekskursiyalar aparılıb. Geniş
izləyici auditoriyasının qatıldığı
ekskursiya 5 dildə (Azərbaycan,
rus, ingilis, ərəb və fars) təqdim
olunub.
Ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən,
dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi, dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi
münasibətilə 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi
münasibətilə bu il Beynəlxalq
Muzeylər Günü məhz Nizami
zalında qeyd olunub. Muzey
bələdçiləri – Tomiris Babanlı,

Sevinc Heydərova, Nəzmiyyə
Yigitoğlu, Natəvan Bağırova,
Gülnar Əqiq, Zarema İbrahimova
və digərləri apardıqları izahatlarla
Nizami muzeyinin yaranma tarixi,
o cümlədən Nizami Gəncəvi,
Seyid İmadəddin Nəsimi yaradıcılığına həsr olunmuş ekspozisiya
zalları haqqında geniş məlumat
veriblər.
Bildirilib ki, ilk dəfə 1945-ci
ildə qapılarını ziyarətçilərin
üzünə açan Nizami muzeyi
ötən müddət ərzində xalqımızın
çoxəsrlik mədəniyyətinin və
böyük ədəbi irsinin tədqiqi və
təbliği istiqamətində səmərəli
fəaliyyət göstərib, üzərinə düşən
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gəlib. 2020-ci ildə 80 illik
yubileyi qeyd olunan Nizami
muzeyində qorunub saxlanılan

qiymətli eksponatlar və nümayiş
etdirilən qədim əlyazmalar, böyük
ədiblərin əsərlərinə miniatürlər,
xalq yaradıcılığı və tətbiqi
sənət nümunələri, görkəmli
şəxsiyyətlərlə bağlı nadir
sənədlər, habelə müxtəlif əsrlərə
aid digər maddi mədəniyyət
abidələri ziyarətçilərdə
ədəbiyyatımızın bugünədək keçdiyi inkişaf yolu barədə dolğun
təsəvvür formalaşdırır. Fondları daim orijinal materiallarla
zənginləşməkdə olan muzey bu
gün respublikada mühüm elm və
mədəniyyət mərkəzlərindən biri
kimi tanınmaqla yanaşı, eyni zamanda geniş maarifçilik işi aparmaqdadır. Muzeyin elmi kadrların
hazırlanmasında və muzeyşünasların yeni nəslinin yetişməsində
təqdirəlayiq xidmətləri vardır.
Ekskursiyada dünya
ədəbiyyatına 5 böyük əsər
– “Xəmsə” bağışlamış dahi
Nizami Gəncəvinin əsərlərindən
nümunələrin təqdim olunduğu xalçalar, zərgərlik və
heykəltəraşlıq materialları, eləcə
də Nizaminin portreti ilə bağlı
müsabiqənin qalibi olmuş portet
və digər eksponatlar təqdim
olunub.
Muzeydəki əsərlərin bir
çoxunun ərsəyə gəlməsində
yaxından iştirak etmiş sənətkarlar
haqqında məlumat verilib.
Bu sənətkarlardan biri olan
Azərbaycanın Əməkdar rəssamı
Münəvvər Rzayevanın obrazlar
yaradarkən qəhrəmanın daxili dünyasını böyük məharətlə
təqdim etdiyi, yaratdığı büst və
heykəllərlə muzeyin zallarını
daha da zənginləşdirdiyi vurğulanıb.
Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycansız heç harda qala
bilmərəm”,– söyləmişidi.
Erməni faşizminə dərin nifrəti
vardı. İşğalçıdan söz düşəndə yaşlı
azərbaycanlıların dilindən eşitdiyi
“qarı düşmən dost olmaz” sözlərini
misal çəkirdi. “Ermənilər Azərbaycan
torpağında zorla məskunlaşdırılıb,
burada rahatlıq tapandan sonra
isə “Böyük Ermənistan” xülyası ilə
yaşayıblar. Azərbaycan xalqının
onlara göstərdiyi qonaqpərvərlikdən
sui-istifadə edərək qurduqları
dövlətin ərazisini Azərbaycanın tarixi
torpaqları hesabına zaman-zaman
genişləndiriblər...”,– bildirirdi. “Qarabağ azad olunmalıdır. Xocalının,
Ağdabanın, Kərkicahanın, Qaradağlının qisası alınmalıdır. Yoxsa, bu
Vətəni bizi bağışlamayacaq”,– deyirdi…
…Vətən müharibəsində
Azərbaycanda yaşayan Dmitri Solnsev kimi digər millətlərin gənclərinin
doğma Qarabağın erməni
faşistlərindən təmizlənməsində
qəhrəmanlıq, şücaət göstərmələri
barədə çoxsayda misallar çəkə
bilərik. Lakin əsas məqsəd onların
doğma yurdları uğrunda döyüşə
cəsarətlə atılaraq, milli birlik, milli
həmrəylik nümayiş etdirmələrini,
əzmkarlıqla torpaqlarımızın hər
qarışı uğrunda mübarizə aparmalarını diqqətə çatdırmaqdır. Burada
Vətən, Yurd sevgisi ilə bərabər,
digər önəmli bir amil də var ki, bu

barədə Prezident İlham Əliyev
aprelin 13-də ADA Universitetində
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni
baxış: münaqişədən sonra inkişaf
və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
konfransda deyib: “Nəzərə alın ki,
biz əks-hücum əməliyyatı həyat keçirirdik və düzənlikdən yüksəkliklər
istiqamətində hərəkət edirdik.
Əsas amil o idi ki, həmin əraziləri
hətta görməyən gənclər sanki
özlərinin doğma yurdları uğrunda
döyüşürdülər. Biz Azərbaycanda
yaşayan bütün millətlərin birliyinin
şahidi olduq. Bu da bizim ən böyük
sərvətlərimizdən biridir. Bir çox
hallarda multikulturalizm və mədəni
müxtəliflik mövzusunda beynəlxalq
tədbirlər zamanı mən həmişə qeyd
edirdim ki, Azərbaycanın ən böyük
sərvətlərindən biri multikultural və
multikonfessiyalı cəmiyyətin olmasıdır…”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
bildirib ki, Vətən müharibəsi zamanı bütün xalqların nümayəndələri
son damla qanlarına qədər
döyüşürdülər. Onlar Vətənləri uğrunda döyüşürdülər. Azərbaycanda
müxtəlif etnik qruplardan ibarət
xalqımızın Vətən sevgisi, vahid
dil və dövlətçilik naminə güclü
konsolidasiyası baş verdi. Mən
bundan fərəhləndim və bu gün də
fəxr edirəm ki, biz belə vətəndaşlar
tərbiyə etmişik”.

Ötən dörd ayda
əsas kapitala 3,75
milyard manat
vəsait yönəldilmişdir

2021

-ci ilin yanvar–aprel aylarında əsas
kapitala 3 milyard 752,8 milyon
manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Neftqaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi
0,7 faiz, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən
vəsaitin həcmi 15,2 faiz azalmışdır.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, istifadə olunmuş vəsaitin 2 milyard 722,5 milyon
manatı və ya 72,5 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 726,3
milyon manatı (19,4 faizi) xidmət sahələrinə, 304 milyon manatı (8,1 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf
olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 milyard
132,6 milyon manatını və ya 56,8 faizini daxili vəsaitlər
təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 milyard 722,9 milyon manatı və ya 72,6 faizi bilavasitə tikintiquraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi dəyərində
müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 64,7 faiz, büdcə
vəsaitləri 15,6 faiz, bank kreditləri 6,8 faiz, əhalinin şəxsi
vəsaitləri 7,2 faiz, sair vəsaitlər isə 5,7 faiz təşkil etmişdir.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2021-ci ilin
yanvar–aprel aylarında 14,9 milyard manatlıq və ya
2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8 faiz
az sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu azalma
neft-qaz sektorunda məhsul istehsalının 6,9 faiz
azalması hesabına baş vermiş, sənayenin qeyrineftqaz sektorunda isə məhsul istehsalı 16,5 faiz
artmışdır.

Yanvar-aprel
aylarında 14,9 milyard
manatlıq sənaye
məhsulu istehsal
olunmuşdur
Statistika Komitəsindən bildirilib ki, sənaye məhsulunun
62,9 faizi mədənçıxarma sektorunda, 30,5 faizi emal sektorunda, 5,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,8 faizi isə su
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunmuşdur.
Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 6,9 faiz
azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 9,3 faiz artmışdır.
Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 6
dəfə, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 4,4
dəfə, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 2,8
dəfə, maşın və avadanlıqların istehsalı 2,7 dəfə, maşın və
avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 2,1 dəfə, tütün
məmulatlarının istehsalı 98,7 faiz, elektrik avadanlıqlarının
istehsalı 65,2 faiz, kağız və karton istehsalı 34,6 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 33,3 faiz, ağacın emalı və
ağacdan məmulatların istehsalı 30,3 faiz, rezin və plastik kütlə
məmulatlarının istehsalı 24 faiz, tikinti materiallarının istehsalı
22,5 faiz, geyim istehsalı 19 faiz, qida məhsullarının istehsalı
6,9 faiz artmış, neft məhsullarının istehsalı 1,4 faiz, hazır metal
məmulatlarının istehsalı 9,3 faiz, içkilərin istehsalı 9,9 faiz,
kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 13,4 faiz azalmışdır.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi
və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 0,7 faiz azalmış, su
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə
2,2 faiz artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Təlimlərin gedişi barədə
məruzələr dinlənilib

A

zərbaycan Ordusunun təlimləri davam edir. Növbəti mərhələdə
müdafiə nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev qoşun
növlərinin komandanları, birlik komandirləri və müvafiq vəzifəli
şəxslərin təlimlərin gedişi barədə maket üzərində məruzələrini dinləyib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
verilən məlumatda bildirilir ki, təlimlərdə antiterror əməliyyatları ilə bağlı qərar, qoşunların
döyüş tapşırıqları və qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyətlərinin təşkili dəqiqləşdirilib.
Məruzələr dinlənildikdən sonra

ehtiyatların və mərkəzi tabelikdə olan
qoşunların anti-terror əməliyyatına bilavasitə
hazırlığı, yenidən qruplaşmanın keçirilməsi ilə
əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında
İctimai şuranın ilk iclası keçirilib

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

PUA heyətləri təlim
tapşırıqlarını icra edirlər

F

övqəladə hallar nazirinin
müavini tibb xidməti generalleytenantı Faiq Tağızadə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yanında İctimai şuranın üzvləri ilə
görüşüb.

A

zərbaycan Ordusunda hərbi aviasiya
və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş
aparatlarının da cəlb olunduğu təlimlər
davam edir.
Təlimlər çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA)
heyətləri havadan müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat aparır.
PUA heyətləri həmçinin şərti düşmənin mövqelərinin,
o cümlədən müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkar
edilməsi və müvafiq məlumatların idarəetmə məntəqələrinə
göndərilməsi üzrə tapşırıqları icra edir.

“Xalq qəzeti”

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazir müavini Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına xüsusi
diqqət və qayğısından söz açıb, qeyrihökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə oynadığı
rolun əhəmiyyətindən danışıb. F.Tağızadə nazirlik yanında yeni yaradılmış İctimai şuranın
fövqəladə halların idarə edilməsi ilə əlaqədar
müvafiq rəy və təkliflərinin nəzərə alınacağını
bildirib, ictimaiyyətlə səmərəli əməkdaşlığın
inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə ümidvar
olduğunu qeyd edərək ona fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.

Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında
İctimai şuranın ilk iclası işə başlayıb. Təşkilati
məsələlər müzakirə edilib, səsvermə keçirilib. İki il fəaliyyət göstərəcək İctimai şuraya
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının
vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Fuad
Hacızadə sədr, FHN işçilərinin həmkarlar
ittifaqının sədri Mehman İsmayılov sədr
müavini, “Azərbaycan Qadınları Respublika
Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədr müavini Vəfa
Abbasova isə katib seçilib.
İclasda müxtəlif məsələlər müzakirə
edilib. Şura üzvləri tərəfindən FHN-in ölkə
əhalisinin təbii və texnogen hadisələrdən
qorunması sahəsində gördüyü işlərdən bəhs
edilib, nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, müvafiq rəy və təkliflərin təqdim
edilməsi, şura üzvlərinin əhalinin fövqəladə
hallarla bağlı maarifləndirilməsi istiqamətində
FHN-in həyata keçirdiyi tədbirlərdə yaxından
iştirakı və digər təkliflər səsləndirilib.
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Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti
Xaçmaz və Xudat şəhərlərinin daxili
yollarının təmirinin satın alnması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının www.etender.gov.az vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri –
VÖEN – 1401555071
Bank –Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S. W.İ.F.T.BİK:CTREAZ22
Təşkilatın adı-Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti
H/h- AZ82CTRE00000000000002514631
VÖEN -7700122901
Büdcə təsnifatının kodu – 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Tenderdə iştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız asan ödəniş
vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak
üçün “asan ödəniş et” düyməsini sıxaraq ödənişi
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak etmək olar.
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti qarşısında
yerinə yetirilməmiş və ya lazımi səviyyədə yerinə
yetirilməmiş öhdəliyi olan fiziki və hüquqi şəxslər bu
tenderdə iştirak edə bilməzlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak hüququnu
təsdiqləyən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- tender təklifi (zərflərin açılğığı 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 qüvvədə olmalıdır);
- bank təminatının qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən sonra

ən azı 30 bank günü çox 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 Respublikası
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 maliyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
-malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi
üçün üstünlük veriləcək meyarlar aşağıdakılardır:
- tenderin predmeti üzrə iş təcrübəsinin olması
(təsdiqedici sənədlər təqdim edilməklə);
- texniki və maliyyə imkanlarının olması;
- bu sahədə peşəkarlığın olması.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı suallarını portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq
üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar:
Əlaqələndirici şəxs – Şamama Məmmədova.
Ünvan – Xaçmaz şəhəri , H.Z.Tağıyev küçəsi 10.
Əlaqə telefonu – (023) 325 38 39, (023) 325 53
00, faks - (023) 325 32 26
E-mail: mail@xachmaz-ih.gov.az
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 9 iyun 2021-ci il
saat 10.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 19 iyun 2021-ci il saat 10.00-a qədər
PORTAL vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 21 iyun 2021-ci il saat
10.00-da açılacaqdır. Təkliflərin açılışı dövlət satın
almalarının vahid internet portalında aparılacaqdır.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız
elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
ekskavatorla kanalların lildən təmizlənməsi
işlərinin satın alınması üçün

7 iyul 2021-ci il saat 12.00-da “Bərdə-Ticarət” ASC
səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı Bərdə şəhəri,
Ü.Hacıbəyov küçəsi 5 nömrəli ünvanda ASC-nin inzibati
binasında keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2020-ci ilin illik (emitentin hesabatı) hesabatı barədə.
2. Cəmiyyətin 2020-ci ilin maliyyə hesabatı barədə.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar növbəti illik ümumi yığıncağın materiallıarı ilə
tanışlıq və iclasda iştirak üçün online qaydada 051-657-5750 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

İdarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 13 aprel 2021-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin “Tələbə baharı” XV ümumrespublika tələbə
yaradıcılığı festivalının keçirilməsinin satın alınması
məqsədilə dərc edilmiş açıq tender elanında göstərilən
sənədlərin qəbulu vaxtı uzadılır:
- tender təklifi və bank təminatı sənədləri 19 may
2021-ci il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
edilməlidir;
-iddiaçıların təkliflərinin açılışı isə 20 may 2021-ci il
saat 12.00-da olacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsi ilə aparılır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
plastik qapı – pəncərə profilləri və aksesuarlarının
satın alınması məqsədilə müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.
az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 27 may 2021-ci il saat 18.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir ) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-4. Ekskavatorla kanalların lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması .
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 portalda asan ödəniş vasitəsilə
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini
portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Əlaqələndirici şəxs- Nəbiyeva Rəsmiyyə
İsmayıl qızı.
Ünvan- Şəmkir rayonu, Yeni Həyat kəndi.
E-mail- nebiyeva.resmiyye@mail.ru
Telefon- 050- 567- 14 -32
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız “Asan
Ödəniş” vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İddiaçılar “Asan Ödəniş et” düyməsini sıxaraq ödənişi
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
Bank rekvizitləriBank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M\ h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Təşkilat-Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
• H\ h- AZ93CTRE00000000000002353801
• VÖEN- 8500224091
Əlavə qeyd- Şəmkir SSİ-nin xüsusi hesabı
Fond-3
BSK-142575
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 aidr 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 təklif və bank
təminatı istisna olmaqla) 8 iyun 2021-ci il saat
11.00-a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Təkliflər və bank təminatı 17 iyun 2021-ci
il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
edilməlidir.
Təkliflərin açılışı 18 iyun 2021-ci il saat
11.00-da elektron portal vasitəsilə olacaqdır.
İddiaçılar təkliflərin açılışının nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar
elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

kartriclərin doldurulması,
təmiri və printerlərin təmirinin
satın alınması məqsədilə

Kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 24
may 2021-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Təkliflər 24 may 2021-ci il saat 15.30-da Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında “Azərxalça” ASC-nin ofisində
açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs -Emin Xanlarov (0502269052).
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin
açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından daha 1024 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından daha 1024 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 432 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 10 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 330 min 701 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib.
Onlardan 316 min 439 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
4802 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9460 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 404 min 46 test aparılıb. Dünənki test sayı isə 11116-dır.

Tender komissiyası

2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə
vəziyyəti. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu
hər lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak
haqqını köçürdükdən sonra əldə edə
bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq aşağıda göstərilən lot üzrə
açıq tender üsulu ilə elektron satınalma
keçirir.
Lot -1. Milli Depozit Mərkəzinin Bakı,
H.Zərdabi küçəsi 2A nömrəli ünvandakı
binasında və Mərkəzi Bankın Sumqayıt
şəhəri, 40-cı məhəllədə, C.Cabbarlı küçəsi
1 nömrəli ünvanda yerləşən Ehtiyat
Mərkəzində kompüter, server, şəbəkə avadanlıqları, proqram təminatları və lisenziyaların alınıb quraşdırılması işlərinin satın
alınması.
2. Tender proseduru 22 iyun 2021-ci il
saat 15.00-da dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında (https://etender.gov.az/)
(bundan sonra – portal) keçiriləcəkdir.
3. Tenderdə yalnız mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
4. Maraqlı şəxslər tenderdə iştirak üçün
Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit
Mərkəzinin aşağıdakı hesabına 300 (üç yüz)
manat məbləğdə iştirak haqqı ödəməklə
portal vasitəsilə əsas şərtlər toplusunu əldə
edə bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat-Azərbaycan Respublikasının Milli
Depozit Mərkəzi
Kod- 805722
VÖEN- 9900001881
H\h- AZ95IBAZ38060019449319509204
M\ h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. IBAZAZ2X
5. Tenderdə iştirak üçün iddiaçılar
portal vasitəsilə aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
– iddiaçının tam adı, nizamnaməsi, dövlət
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya
hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış,
bank rekvizitləri;
– tender təklifini və satınalma

manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirak haqqı köçürüldükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş əsas
şərtlər toplusunu Ağcabədi şəhəri,
N. Abdullayev küçəsi 4 nömrəli ünvanda Ağcabədi Suvarma Sistemləri
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs-Musa
Bağırovdan, tel- 050-594-25-55, iş:
02127-5-51-20) ala bilərlər.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı

“Xalq qəzeti”

müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd;
– iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti barədə bank arayışı;
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq
dövlət orqanından arayış;
– Azərbaycan dilində tender təklifi (tender
təklifi 2021-ci il avqustun 6-dək qüvvədə
olmalıdır);
– tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində bank təminatı (əsas şərtlər toplusuna əlavə edilən formada);
– iddiaçının ixtisas uyğunluğuna aid
tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə
tutulmuş digər məlumatlar.
6. İddiaçılar tender təklifini və tender
təklifinin bank təminatını 21 iyun 2021-ci il
saat 15.00-a , digər tələb olunan sənədləri
isə ən geci 10 iyun 2021-ci il saat 15.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
7. Satınalmaya başlanma vaxtı - satınalma müqaviləsi imzalandığı gündən.
8. Tələb olunan mallar satınalma
müqaviləsi imzalandığı gündən 90 (doxsan)
iş günü müddətində təqdim edilməlidir.
9. Qiymətləndirmə meyarı- qiymət və
texniki göstəricilər üzrə.
10. İddiaçılar tərəfindən tenderlə bağlı
bütün sorğular və onlara aid izahatlar yalnız
portal vasitəsilə verilir.
Tender prosedurunun hər bir iştirakçısı onun təklifinin açılışını və
qiymətləndirilməsini portal vasitəsilə
müşahidə edə bilər.

Tender komissiyası

Qax RİHB-in Şəhər İnzibati Ərazi
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
Qax şəhərinin küçə, prospekt və parklarının
2021-ci ildə işıqlandırılması üçün nəzərdə tutulan
mal və materialların satın alınması məqsədilə

“Azərxalça” ASC

Ağcabədi Suvarma Sistemləri İdarəsi

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Suvarma kanallarının
mexanizmlərlə lildən təmizlənməsinin
satın alınması.
Lot-2. 3 aqreqatlı Hindarx tərpənməz
nasos stansiyasının təzyiqli boru xəttinin
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış
ikiqat bağlamada yazılı sürətdə təqdim
etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-

Azərbaycan Respublikasının
Milli Depozit Mərkəzi

“Bərdə-Ticarət”ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Qax şəhərinin küçə, prospekt və
parklarının 2021-ci ildə işıqlandırılması üçün
nəzərdə tutulan mal və materialların satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzalar vasitəsiylə 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 vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün
satınalan təşilatın bank rekvizitləri:
Təşkilat- Qax RİHB-in Şəhər İnzibati Ərazi
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005
M/h-AZ341NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BIK CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər.
1. İddiaçıların tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi.
3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.
4. Tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz
həcmində) zərflər açılan tarixdən sonra ən azı
60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır.

hesaba köçürməlidirlər.
Təşkilat- Ağcabədi SSİ
H/h- AZ58CTRE00000000000002355401
VÖEN- 3400055401
Fond - 7
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK: CTREAZ 22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
-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

5. Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış.
6. İddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti.
7. İddiaçıların son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı.		
8. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə arayış.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalınan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar
tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 7 iyun 2021-ci il saat 18.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə
16 iyun 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçının təklifləri 17 iyun 2021-ci il
saat 18.00-da açılaçaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola
bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderdin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalniz elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın 17dən sonra əldə etmək olar.

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin 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 rekvizitlər;
-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nusxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.

Tender komissiyası

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir.).
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” qanuna uyğun
keçiriləçəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank zəmanəti istisna olmaqla) 21 iyun
2021-ci il saat 17.00-a, tender təklifi və
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat
zərfdə 30 iyun 2021-ci il saat 17.00-a
qədər, Ağcabədi Suvarma Sistemləri
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 1 iyul 2021-ci
il saat 16.00 -da yuxarıda göstərilən
ünvanda açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
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Türkiyə və Qazaxıstan parlamentlərinin
rəhbərləri əməkdaşlıqdan məmnundurlar
Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri Mustafa Şentop
ilə qazaxıstanlı həmkarı Nurlan
Niqmatulin arasında telefon
danışığı olub. Tərəflər iki dost
ölkə arasında parlamentlərarası
əlaqələrin gücləndirilməsinin vacib
olduğunu bildiriblər. Bu barədə
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Meksika
“Kainat gözəli – 2021”
ABŞ-ın Florida
şəhərində “Kainat
gözəli – 2021”
beynəlxalq gözəllik
müsabiqəsinin final
mərhələsi keçirilib. 69-cu gözəllik
müsabiqəsinin
qalibi Meksika
təmsilçisi Andrea Mesa olub. O, birincilik uğrunda
mübarizədə Braziliya və Hindistan təmsilçilərini geridə
qoyub.
Qeyd edək ki, Meksika təmsilçiləri müsabiqə tarixində
artıq üçüncü dəfədir ki, qalib adını qazanırlar.
Məlumatı “İnterfax” yayıb.

ABŞ
Silah satışına dair qərar
ABŞ Prezidenti
Administrasiyası
İsrailə 735 milyon
dollar dəyərində
silah-sursat satışına
dair qərar qəbul
edib. Bildirilir ki,
Konqres Fələstin
və İsrail arasında münaqişənin kəskinləşməsindən bir
neçə gün öncə – mayın 5-də bu barədə müvafiq bildiriş
alıb. Bundan sonra qanunvericilərin müqavilənin icrasına
məcburi qüvvəsi olmayan etiraz bildirmələri üçün 20 gün
vaxtları var.
Xəbəri “The Washington Post” verib.

Rusiya
İxrac artıb
Cari il yanvar
ayının 1-dən mayın
15-dək “Gazprom”
şirkətinin keçmiş
Sovet İttifaqı ölkələri
xaricindəki dövlətlərə
təbii qaz ixracı 27
faiz artaraq 76 milyard kubmetrə çatıb.
Şirkətin Türkiyəyə qaz ixracı 154 faiz, Almaniyaya 38 faiz,
İtaliyaya isə 11 faiz artıb. Eyni dövrdə “Gazprom”un təbii
qaz istehsalı 15 faiz artaraq 201,3 milyard kubmetr olub.
Mayın 15-nə Avropada təbii qaz depolama həcmi 3,9
milyard kubmetr artıb, 2020–2021-ci ilin qış mövsümündə
anbarlardakı 66 milyard kubmetr qazdan istifadə edilib.
Xəbəri TASS verib.

Malayziya
Dünyanın ən hündür əkiz göydələnləri
Malayziyanın paytaxtı KualaLumpurda yerləşən Petronas
Qüllələri müasir dünyanın
arxitektura möcüzələrindən
biri olmaqla, ən uzun əkiz
göydələnlər hesab edilir. Bildirilir
ki, kompleksin hündürlüyü 452
metrə bərabərdir.
Qeyd edək ki, göydələnlərin
ümumi sahəsi 213 min 750
kvadratmetr təşkil edir. Hər
qüllə 88 mərtəbədən ibarətdir
və 20 hektar ərazini əhatə edir.
Qüllələrin tikintisi təxminən 800
milyon dollara başa gəlib.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

İspaniya

M.Şentop deyib: “Dost və qardaş
Qazaxıstan Türkiyə xalqının qəlbində
xüsusi yer tutur. Sevindirici haldır ki,
hər iki ölkənin dövlət başçıları bütün sahələrdə əlaqələrin daha da
gücləndirilməsi üçün çalışırlar”. Türkiyə
parlamentinin spikeri həmçinin Türkdilli
Dövlətlərin Parlament Assambleyası-


“Bloomberg” agentliyinin tərtib
etdiyi dünyanın ən zəngin insanlarının reytinq
cədvəlində amerikalı sahibkar İlon Mask üçüncü
pilləyə enib. Agentliyin yaydığı məlumata
görə, onun varidatı rəhbərlik etdiyi “Tesla”
kompaniyasının dəyərinin ucuzlaşması fonunda
azalıb.
Qeyd edilir ki, son iki ay
ərzində yarımkeçirici ehtiyatlarının çatışmazlığı, həmçinin
ənənəvi yanacaqla çalışan
avtomobil istehsalçıları
tərəfindən yüksək rəqabət
səbəbindən şirkətin bazar
dəyəri, təxminən, 20 faiz
azalıb.

“Bloomberg”in hesablamalarına görə, İlon Maskın
varidatı həftəsonunadək
160,6 milyard dollara qədər
aşağı düşüb. O, ilk dəfə cari
ilin yanvar ayında “Tesla”
səhmlərinin il ərzində 750
faiz bahalaşması fonunda
milyarderlər reytinqinin ilk
pilləsinə yüksəlmişdi. Həmin

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

vaxt İlon Maskın varidatı 184
milyard dollara, sonradan isə
190 milyard dollara çatmışdı. “Tesla” kompaniyasının
rəhbəri fevral ayının sonlarında reytinqin ikinci pilləsinə
enmişdi.
Məlumat üçün deyək
ki, hazırda reytinqin ikinci
pilləsində Fransanın LVMH
(Louis Vuitton Moet Hennessy) şirkətlər qrupunun

baş direktoru Bernar Arno
qərarlaşıb. Onun varidatı 161,2 milyard dollar
qiymətləndirilir. Dünyanın ən
varlı insanı titulu isə hazırda
190 milyard dollar kapitalı
olan “Amazon” kompaniyasının rəhbəri Ceff Bezosa
məxsusdur.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Avropa əhalisinin 31,8 faizinə
bir peyvənd dozası vurulub
TASS informasiya agentliyinin yaydığı məlumata görə,
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri
əhalisinin, demək olar ki, 32
faizinə koronavirus əleyhinə,
azı, bir doza peyvənd vurulub.

Bildirilir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Dana Spinant
məlumat verib. Dana Spinant öz “Twiter”
səhifəsində “Əhalinin 31,8 faizi koronavirus əleyhinə, azı, bir doza vaksin
alıb”, - deyə yazıb. Onun sözlərinə
görə, indiyədək Avropa İttifaqı ölkələrinə
237,5 milyon vaksin dozası çatdırılıb və
burada 196,5 milyon vaksinasiya həyata
keçirilib.
Bir müddət öncə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen

isə vaksinasiya kampaniyasının 4,5 ayı
ərzində Avropa İttifaqının 27 ölkəsinə
200 milyon vaksin dozası çatdırıldığını,
əhalinin 25 faizdən çoxunun isə, azı, bir
peyvənd dozası əldə etdiyini bildirmişdi.
O qeyd edib ki, Avropa Komissiyası iyul
ayınadək Avropa İttifaqının yetkinlik yaşına çatan əhalisinin 70 faizinin peyvənd
olunmasını qarşıya hədəf qoyub.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Rusiyada vertolyot qəzası
 Rusiyanın Arxangelsk vilayətində
“Robinson” vertolyotu qəzaya yğrayıb.
Qəza nəticəsində bir
nəfər həlak olub, iki nəfər
xəsarət alıb. Xəsarət alanlar
xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma
aparılır.

99 1997-ci il iyulun 8-də Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu tərəfindən
Əmircanova Təranə Əmircan qızının adına verilmiş AB-I seriyalı 061696
nömrəli diplom itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam edir. Londonun “İCE” Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 0,99
faiz artaraq bir bareli 70,11 dollar olub.

ÂÂ Mayın 19-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron
yarımadasında dəyişkən buludlu
olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək,
gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 15-18, gündüz 25-29,
Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan aşağı 757 mm civə sütunu,
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 4045 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 15-20°, gündüz
30-35° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi,
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,

TASS-ın Çin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Pekin bundan sonra da Əfqanıstan
hökumətinə dəstək verməkdə davam edəcək. Van I bildirib:
“Çin əfqan münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasında
həmişə aparıcı rol oynayır. Birinci növbədə, ABŞ kontingentinin çıxarılmasından sonra yaranacaq uyğun məqamdan
istifadə edən terrorçu qüvvələrin yenidən güclənməsinin
qarşısını almaq lazımdır”.
Çinli nazirin sözlərinə görə, yaranmış vəziyyətdə maraqlı tərəflərdən hər biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə əməl etməlidir: “Əfqanıstanda sülh yolu ilə
nizamlamaya nail olmaq üçün Çin konstruktiv rol oynamaqda davam edəcək. Ümid edirəm ki, Əfqanıstan hökuməti
terrorizmin bütün təzahürlərinin qarşısını alaraq, sülh
diplomatiyasını inkişaf etdirəcək və qonşu ölkələrlə dostluq
münasibətlərini dəstəkləyəcək”.
Çin XİN başçısı, eyni zamanda, Əfqanıstan Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri
Həmdulla Mohiblə də telefon əlaqəsi saxlayıb və ona
əfqan münaqişəsinin tərəfləri arasında danışıqların Çində
keçirilməsini təklif edib. Onun dediyinə görə, ölkəsi belə bir
görüşün Çində təşkili üçün bütün mümkün şəraiti yaratmağa
hazırdır: “Çin tərəfi bu danışıqlar üçün lazımi şərait təqdim
edəcək”.
Van İ qeyd edib ki, “Çin Əfqanıstanın əfqanlar tərəfindən
idarə edilməsi ilə bağlı prinsipi dəstəkləyir. Çünki bu,
Əfqanıstanda münaqişəyə cəlb olunmuş tərəflərin problemin
sülh yolu ilə inklüziv siyasi həllini tapması üçün ən vacib
şərtdir”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Brent” markalı neftin
qiyməti 70 dolları keçdi
Nyu-York Əmtəə Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 0,32 faiz artaraq bir bareli 66,48,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı nefti-

Çin Əfqanıstanın
əfqanlar tərəfindən
idarə edilməsini istəyir

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

İlon Maskın
sərvəti azalıb

Messi üçün əlamətdar oyun
Futbol üzrə İspaniya çempionatının 37-ci
turunda “Selta Viqo” ilə
oyun “Barselona”nın
kapitanı Lionel Messi üçün
əlamətdar olub. Argentinalı hücumçu bu qarşılaşmada fərqlənməklə La Liqada
qol vurduğu matçların
sayını 300-ə çatdırıb. Argentinalı oyunçu bu nəticə
ilə La Liqada çıxış etmiş
bütün futbolçuları qabaqlayır. Qeyd edək ki, “Selta
Viqo” ilə matç Kataloniya
klubunun 1:2 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Komanda bununla da cari mövsümdə çempionluq şanslarını itirib.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

nın (TürkPA) fəaliyyətinin əhəmiyyətini
vurğulayıb.
N.Niqmatulin öz növbəsində bildirib
ki, Türkiyə və Qazaxıstan dövlətlərini,
eləcə də xalqlarını qədim dostluq
əlaqələri bağlayır. O deyib: “Türkiyə ilə
möhkəm dostluq əlaqələrinin qurulması
Qazaxıstan dövləti və xalqı üçün çox
dəyərlidir. Bu, çox yaxşı nümunədir.

Biz hazırda pandemiya proseslərini də
birlikdə idarə edirik və bu bizi məmnun
edir”.
Yeri gəlmişkən, telefon danışığı zamanı pandemiya ilə mübarizə
məsələsində iki dövlət arasında sıx
əlaqələrin qurulduğu qeyd olunub.
Türkiyə parlamentinin sədri ölkəsində
bu sahədə görülən tədbirlərdən danışıb,
eyni zamanda Qazaxıstan rəhbərliyinin
bu istiqamətdəki səylərini müsbət
dəyərləndirib. Məmnunluq hissilə qeyd
olunub ki, Qazaxıstan COVID-19 infeksiyasna qarşı yerli peyvəndin istehsalına
başlayıb.
Telefon danışığının sonunda
N.Niqmatulin Mustafa Şentopu TürkPAnın bu yaxınlarda Qazaxıstanda
keçiriləcək 10-cu plenar iclasına dəvət
edib.

Çinin xarici işlər naziri Van İ əfqanıstanlı
həmkarı Məhəmməd Hənif Atmarla telefon
söhbəti zamanı ABŞ qoşunlarının Əfqanıstandan
çıxarılmasından sonra ölkədə sabitlik
yaradılması və terror aktlarının qarşısının
alınması üzrə səyləri əlaqələndirmək barədə
razılığa gəliblər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hüseyn Mövsümov və Faiq Hacıyev İbrahim Qədimova,
İman, Rüstəm və Məhəmməd Abdullayevlərə əzizləri

nin qiyməti 0,93 faiz
artaraq bir bareli
69, 83 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər OPEC+
dövlətlərində bəzi ölkələr hasilatı artırhəmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 7-12°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 15-20°, gündüz 2833° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu

mağa baxmayaraq dünya bazarında
neftin qiyməti artmaqda davam edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq.Qərb
küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 13-18°, gündüz
25-30°, dağlarda gecə 8-13°, gündüz
20-25° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 15-20°, gündüz 3035° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
14-16°, gündüz 25-30°, dağlarda gecə
18-20°, gündüz 20-25° isti olacaq.

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

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

AĞABALA ABDULLAYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov
professor Fəridə Səfiyevaya anası, Əməkdar jurnalıst
SVETLANA NƏCƏFOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi professor Fəridə Səfiyevaya
anası, Əməkdar jurnalıst
SVETLANA NƏCƏFOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fizika
fakültəsinin dekanı Arzu Daşdəmirov, dekan müavini Xankişi
Məmmədov və ümumi fizika kafedrasının əməkdaşları
kafedranın dosenti Xatirə Adgözəlovaya atası
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