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Abşeron rayonunda Palçıq Vulkanları
Turizm Kompleksinin təməli qoyulub

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər

prelin 22-də Abşeron rayonunun
Qobustan kəndinin ərazisində
Palçıq Vulkanları Turizm
Kompleksinin təməli qoyulub.

A

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə
iştirak ediblər.
Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksi
Bakıdan 59 kilometr cənub-qərbdə, Qobustan
qəsəbəsindən təxminən 17 kilometr şimalqərbdə, Şamaxı istiqamətinə gedən əsas
yolun üstündə, dəniz səviyyəsindən 235 metr
hündürlükdə yerləşən ərazidə yaradılacaq. Bura
“Qılınc” palçıq vulkanlarının ərazisi kimi tanınır.
Bu yerin turizm imkanları qiymətləndirildikdən
sonra burada turizm kompleksinin yaradılması

qərara alınıb. Beləliklə, “Regionların 2019-2023cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
çərçivəsində növbəti turizm infrastrukturunun
yaradılması layihəsi icra olunur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan dünyada palçıq
vulkanlarının nadir və klassik inkişaf regionu kimi
tanınır. Yer kürəsindəki məlum 1700-dək palçıq
vulkanından 700-ü ölkəmizdə – əsasən Abşeron
yarımadası, Şamaxı–Qobustan, Cənub–Şərqi
Şirvan və Bakı arxipelaqındadır. Onlardan 350-si
aktiv vulkandır.
Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad

Nağıyev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
kompleks barədə məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev: Buraya gələn
qonaq, turist nə görəcək?
Fuad Nağıyev: Konsepsiya ondan ibarətdir
ki, kompleksin binası yuxarıdan krater kimi
görünəcək. Eyni zamanda, burada emalatxana
da fəaliyyət göstərəcək. Uşaqlar üçün dərslər
keçəcəyik. Sərgi zalı və kafe də olacaq.
“Qılınc” palçıq vulkanlarının yerləşdiyi
ərazidə turizm kompleksinin yaradılmasının
bir sıra üstünlükləri vardır. Yaxınlıqda yerləşən

və dünyanın ən böyük vulkanlarından olan
“Torağay”a və digər vulkanlara mənzərənin
açılması, burada turistlərə gəzinti üçün əlverişli
şərait yaradan 3 müxtəlif vulkan qrupunun
olması, Qobustan qoruğunun yaxınlığında
yerləşməsi kimi amillər buranın turistik önəmini
daha da artırır.
Dövlətimizin başçısı Palçıq Vulkanları Turizm
Kompleksinin təməlini qoydu.
Sahəsi 12 hektar olan kompleksdə kvadrotsikl
ərazisi, piyada yürüş yolları, zipline və baxış
qülləsi, avtodayanacaq, suvenir dükanı, eləcə də

müalicəvi vannalar nəzərdə tutulur.
Əraziyə gedən yol infrastrukturunun
qurulması üçün Qobustan qoruğundan “Qılınc”
və ətraf ərazilərdəki vulkanlara gediş-gəlişi
təmin edəcək, eləcə də Bakı-Qobustan-Palçıq
vulkanları turizm klasterinin yaranması ilə
nəticələnəcək 20 kilometrlik yolun çəkilişi
planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva vulkanların yerləşdiyi ərazini
gəzdilər.

Bütün uğurlarımızı ədalət və ləyaqətimiz təmin edir
lkəmizin dövlət müstəqilliyini
gözü götürməyənlər, türkdilli xalqların bədxahları və
erməni lobbisinin əsarəti altında
fəaliyyət göstərən qüvvələr bizi
otuz il dünyaya “məğlub xalq” kimi
təqdim etməyə çalışdılar. Amma
sındıra bilmədilər. Biz həmin otuz
ildə heç bir qalib xalqın ortaya qoya
bilməyəcəyi uğurlara imza atdıq.
Çünki dövlətimiz ədalətli, xalqımız
isə ləyaqətlidir.

Ö

Yaxud, ermənilər üçün beş əsrə bərabər beş ay
Biz ermənilərı cəmi beş aydır ki,
dünyaya məğlub xalq kimi təqdim
etmişik. Bu beş ayda beş əsrin əzabəziyyətini çəkirlər. Əyildilər, sarsıldılar,
məhv oldular, ölkəni tərk edənlərin
sayı saatbasaat artmağa başladı.
Siyasi didişmələr, dövlətlə hərbçilərin

qarşıdurması, lobbiçilərin çaşqınlığı,
diaspor təşkilatlarının parçalanması,
özəl sektorun dövlətlə əməkdaşlıqdan
imtina etməsi, himayədarların tərəddüd
içərisində çapalaması məğlub erməniləri,
sözün həqiqi mənasında, sındırdı,
Ermənistan dövlətini isə çökdürdü. Çünki

həm xalq kimi, həm də dövlət kimi buna
layiqdirlər, ləyaqətsizdirlər.
Erməni havadarları bizi “məğlub
edəndə” ona görə sınmadıq ki, arxasınca gedə biləcək liderimiz var idi. Biz
Heydər Əliyevin arxasınca getdik.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Beynəlxalq Hüquq Forumunda
Ermənistanın hərbi cinayətləri diqqətə çatdırılıb
 Aprelin 22-də Özbəkistanın Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən rəqəmsal innovasiyalara əsaslanan Dördüncü
Sənaye İnqilabı dövründə hüquqa baxış mövzusunda
videokonfrans formatında təşkil olunmuş Daşkənd Hüquq
Baharı Beynəlxalq Forumu öz işinə başlayıb.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Avropa, Asiya və Amerika
qitələrindən bir çox dövlətlərin ədliyyə
nazirlərinin, məhkəmə və digər
orqanların, maliyyə institutlarının
rəhbərlərinin, hakimlərin, vəkillərin
və elm xadimlərinin, habelə BMT,
ATƏT, Dünya Bankı, Venesiya Komissiyası və digər nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların yüksək təmsilçilərinin
iştirakı ilə keçirilən mötəbər forumda
Azərbaycanın ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov da iştirak edib.
“Dövlətin hüquq siyasətinin həyata
keçirilməsi: mövcud problemlər və
gələcək tendensiyalar” adlı ədliyyə
nazirlərinin sessiyasında çıxış edən
Azərbaycanın ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə respublikamızda İKTnin inkişafının, rəqəmsal cəmiyyətin
ölkəmizin 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərindən
olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, qanunun aliliyinin gücləndirilməsi və insan hüquqlarının qorunması dövlətin
hüquq siyasətinin mərkəzində
dayanır və bununla bağlı ölkəmizdə
mükəmməl qanunvericilik bazası
yaradılaraq dinamik inkişaf edir.
Eyni zamanda, dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi ilə məhkəmə
sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə
xaricdə təqdir olunan islahatlar
qeyd edilib, Dünya Bankının iştirakı ilə məhkəmə infrastrukturunun
müasirləşdirilərək yüksək texnoloji
(hi-tech) məhkəmələrin yaradıldığı
bildirilib, artıq bir neçə ildir ki, kommersiya mübahisələri üzrə icraatın
yalnız elektron qaydada aparıldığı

vurğulanıb.
Məhkəməyə müraciət etmək
hüququnun yaranması anından
məhkəmə qərarlarının icrasının tamamlanmasına qədər bütün prosesi
əhatə edən “Elektron məhkəmə”nin
ədalət mühakiməsinə əlçatanlığın
əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirildiyi,
şəffaflığın və operativliyin təmin
edildiyi diqqətə çatdırılıb, artıq bütün
məhkəmələrin üçdəikisində tətbiq
edilən e-məhkəmənin ölkə üzrə
genişləndirilməsi ilə bağlı görülən
işlərə toxunulub. Məhkəməyə
əlçatanlığın asanlaşdırılması
məqsədilə kompüterə qoşulmadan
məlumatları dərhal əldə etməyə,
prosesdə mobil qaydada iştiraka və
sairə imkan verən “Mobil məhkəmə”
tətbiqindən bəhs olunub.
Dövlət başçısının humanist
siyasətinin təzahürü olaraq ölkəmizdə
əfvetmə və vaxtından əvvəl şərti
azadetmə institutlarının davamlı tətbiqindən danışan nazir cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi
üzrə atılan mühüm addımları,
cinayət qanunvericiliyinə 500-ə
yaxın dəyişikliklər edilməklə bir çox
əməllərin dekriminallaşdırıldığını,
azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzaların daha effektiv icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi
məqsədilə yaradılmış Probasiya
xidmətinin səmərəli fəaliyyətini, o
cümlədən elektron qolbaqların geniş
tətbiqini qeyd edib.
Forum iştirakçıları vətəndaşlara
göstərilən çoxşaxəli elektron ədliyyə
xidmətləri, o cümlədən notariat
hərəkətlərinin məsafədən, asan və
çevik aparılması üçün rəqəmsal

innovasiyaların tətbiqi, həmçinin
nazirlik tərəfindən yaradılaraq son
zamanlar genişləndirilmiş “Mobil
notariat” proqram təminatı barədə
məlumatlandırılıb. Eyni zamanda,
Azərbaycan brendi olan və ədliyyənin
də mühüm xidmətlər göstərdiyi
“ASAN xidmət”in səmərəli fəaliyyəti
və dövlət xidmətlərinin inkişafına
töhfəsinə görə BMT-nin mükafatlarına
layiq görüldüyü qeyd olunub, tədbirdə
iştirak edən dövlətlərdən artıq ASAN
modelindən bəhrələndiyi bildirilib.
Tədbirdə bu və digər innovasiyalar barədə məlumat böyük marağa
səbəb olub və iştirakçıların sualları
cavablandırılıb.
Ədliyyə naziri çıxışında
Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq
siyasəti, törətdiyi müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətləri ilə bağlı xarici
həmkarlarına, o cümlədən forumda
iştirak edən və digər bir çox dövlətlərə
müraciətlər ünvanladığını xatırladaraq, tədbir iştirakçılarını Ermənistanın
müharibə və ondan sonrakı dövrdə
beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd davam edən cinayət
əməlləri barədə məlumatlandırıb.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
uğrunda xalqımızın Böyük Qələbə
qazandığı Vətən müharibəsi zamanı
təcavüzkar düşmənin beynəlxalq
humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozmaqla yaşayış
məntəqələrimizi qadağan olunmuş
kasetli və fosforlu bombalarla atəşə
tutaraq uşaqlar və qadınlar daxil olmaqla, 100-ə yaxın mülki vətəndaşın
həlak olması ilə nəticələnən müharibə
cinayətləri xüsusilə diqqətə çatdırılıb.
Bildirilib ki, kiçik Tərtər şəhərinə
16 min bomba atılıb. Azad edilmiş torpaqlara səfər edən xarici
jurnalistlər ermənilər tərəfindən viran
edilmiş Ağdam şəhərini isə Qafqazın
“Xirosima”sı adlandırırlar.
F.Məmmədov Ermənistanın

Qarabağ Dirçəliş Fondunun
Müşahidə Şurasının ikinci iclası

 Aprelin 21-də Qarabağ Dirçəliş
Fondunun Müşahidə Şurasının (MŞ) ikinci
iclası keçirilib.
Fonddan AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, onlayn formatda
keçirilən iclasda Müşahidə
Şurasının sədri, Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov,
Şuranın üzvləri – ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Rövşən Rzayev,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin
Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri Tural
Gəncəliyev, Milli Məclisin
deputatı Fatma Yıldırım,
Bakı Musiqi Akademiyasının
rektoru Fərhad Bədəlbəyli,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin rektoru Ədalət
Muradov, Azərbaycan Dillər
Universitetinin rektoru Kamal
Abdulla və Azərbaycanın
Xalq artisti Alim Qasımov,
həmçinin Qarabağ Dirçəliş
Fondunun İdarə Heyətinin
sədri Rəhman Hacıyev iştirak
ediblər.

Prezident İlham Əliyevin
fondun qarşısında qoyduğu
vəzifələri müzakirə edən
tədbir iştirakçıları işğaldan
azad olunmuş ərazilərin
dirçəlişinə töhfə verə biləcək
dayanıqlı bir təşkilatın
yaradılmasının zəruriliyini
xüsusilə vurğulayıblar.
Fondun aparatının
təşkilati strukturunun və
ştat cədvəlinin layihələri,
habelə fondun Fəaliyyət
Planı, Əməliyyat büdcəsi və
2021-ci il üçün İnvestisiya
Siyasəti Müşahidə Şurasının
üzvlərinin diqqətinə çatdırılıb.
Bu sənədlərin əsasını
dövlətimizin başçısının
fərmanlarından irəli gələn
tapşırıqlar, eləcə də qarşıya qoyulan vəzifələrin
öhdəsindən gələ biləcək
dayanıqlı bir təşkilatın yaradılması məqsədilə istifadə
edilən müasir korporativ
idarəetmə prinsipləri təşkil
edib.
Sonra Müşahidə Şurası üzvlərinin səsverməsi
keçirilib və təqdim olu-

nan sənədlərin layihələri
təsdiqlənib.
Müşahidə Şurasının
üzvlərinə, həmçinin Qarabağın erməni işğalı nəticəsində
dəymiş ziyana dair 10
mindən çox fotosübutun yer
aldığı “Karabakh Center”
portalının layihəsi də təqdim
edilib.
Burada dağıdılmış
yüzlərlə binanın, Azərbaycan
xalqının tarixi, memarlıq,
dini, mədəni abidələrinin
fotoşəkilləri, eləcə də
Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin tarixi və
səbəbləri ilə bağlı eksklüziv
materiallar yerləşdirilib. Portala mütəmadi olaraq yeni
materiallar əlavə ediləcək.
Portal Azərbaycan və rus
dillərində hazırlanıb, ingilisdilli versiyası üzərində iş
isə yaxın zamanda yekunlaşdırılacaq. Gələcəkdə
bütün materialların bir neçə
digər dilə tərcüməsi və
internetdə, xüsusilə də sosial
şəbəkələrdə fəal şəkildə
təbliği planlaşdırılır.
Portal yaxın vaxtlarda
ictimaiyyətə təqdim ediləcək.
“Karabakh Center” portalı
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Qarabağ Dirçəliş
Fondu tərəfindən yaradılıb.
İclas iştirakçıları
Prezident İlham Əliyevin
Fərmanına əsasən Qarabağ
Dirçəliş Fondunun yaradılmasının xüsusi əhəmiyyətini
bir daha vurğulayıb və
Fondun qarşısında qoyulan vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gələcəyinə
əminliklərini ifadə ediblər.

humanitar yardım adı altında mülki
aviasiya vasitəsilə qanunsuz silah-sursat alaraq münaqişə zonasına göndərməsini, xarici muzdlu
döyüşçüləri cəlb etməsini tədbir
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
İşğal dövründə həmin ərazilərin
cinayət, o cümlədən qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunduğu
vurğulanaraq törədilmiş cinayətlərin
ölkəmizdə araşdırılması ilə bağlı bir
çox xarici, eləcə də forumda təmsil
olunan dövlətlərə nazirlik tərəfindən
50-dən artıq sorğu göndərildiyi və
bununla əlaqədar zəruri istintaq
hərəkətlərinin aparılmasının tələb
olunduğu qeyd edilib.
Tədbirdə beynəlxalq ictimaiyyətin
şahidi olduğu erməni vandalizminin
nəticələri – azad edilmiş torpaqlarımızın büsbütün dağıdıldığı, maddi və mədəni sərvətlərimizin, dini
abidələrimizin məhv və ya talan
edildiyi bildirilib. Müharibədən sonra
Ermənistanın mina xəritələrini qərəzli
olaraq verməməsinin dinc sakinlər və
sülhməramlılar arasında xəsarətlərə
və yeni qurbanlara səbəb olduğu,
yaralanan və həlak olan ancaq mülki
vətəndaşların sayının 100-ü ötdüyü
təəssüflə qeyd edilib.
Bununla belə Azərbaycanın
bölgədə yeni formatda əməkdaşlığa
hazır olduğu, həmçinin işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımızın bərpası ilə
bağlı müasir İKT-lər tətbiq edilməklə
“ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyasından istifadə edərək nəhəng quruculuq işlərinin aparıldığı vurğulanıb.
Aprelin 23-də öz işini davam
etdirəcək forumda pandemiya
şəraitində hüquq institutlarının
fəaliyyəti, arbitraj, mediasiya və
vəkilliyin inkişaf perspektivləri,
dövlət orqanlarının şəffaflığı üçün
rəqəmsal imkanlar, korrupsiyaya
qarşı mübarizə və digər bir çox aktual
mövzular üzrə müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur.

Jurnalistlər Suqovuşan
ərazisində minaların təmizlənməsi
prosesi ilə tanış olublar

İşğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilərin basdırdığı
minalar Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları tərəfindən təmizlənir.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, Tərtər rayonunun işğaldan azad edilən Suqovuşan kəndi ərazisində
minaların təmizləndiyi sahələrə mediatur təşkil olunub.
ANAMA-nın əməkdaşı Şahin Allahverdiyev aparılan
minatəmizləmə əməliyyatı barədə jurnalistlərə məlumat
verib. Bildirib ki, ilkin olaraq Suqovuşana çəkilən yolun keçdiyi ərazilər minalardan və digər partlamamış sursatlardan
təmizlənib. Hazırda “Azərişıq” ASC və Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC-nin çəkəcəyi infrastruktur xətlərinin keçəcəyi
ərazilərin təmizlənməsi həyata keçirilir.
ANAMA-nın regional əməliyyat meneceri Ramil Əzizov
məlumat verib ki, ərazidə düşmənin basdırdığı 15 mina xətti
var. Minaların sıxlığının çox yüksək olması və Ermənistan
tərəfindən minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməməsi
təmizləmə işlərində çətinliklər yaradır. Həmçinin minaların
ətrafına səpələnmiş metal qırıntıları işlərin aparılmasını
çətinləşdirən süni maneələrdir. Bundan başqa, tank əleyhinə
minaların çoxunun plastik materialdan olması və düşmən
tərəfindən tələlərin yaradılması minalardan təmizləmə işlərini
çətinləşdirir.
Media nümayəndələri əllə, mexaniki maşınlarla və minaaxtaran itlər vasitəsilə həyata keçirilən təmizləmə işlərinə
baxıblar. Mediatur çərçivəsində, həmçinin ermənilərin mifik
obraza çevirdiyi “Ohanyan xətti”ndə də düşmən tərəfindən
yaradılan maneələr və mina əraziləri ilə tanışlıq olub.
Məlumat verilib ki, tank və piyadaların hücumlarının qarşısının alınması məqsədilə yaradılmış “Ohanyan xətti”nin ön
və arxa hissəsində ərazilər minalanıb. Düşmənin belə sədd
yaratmasına baxmayaraq, şanlı Azərbaycan Ordusu əkshücumla həmin ərazidə qısa müddətdə düşmən səddini yara
bilib.
Media nümayəndələri səfər çərçivəsində işğaldan azad
edilmiş Suqovuşan kəndi ilə də tanış olublar.

Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində “Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzi”nin yaradılması haqqında
“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət
Agentliyinin tabeliyində “Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzi”nin
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 1308
nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində “Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi
Mərkəzi” yaradılsın.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. Mərkəz elm və sənaye arasında bağlantı, qarşılıqlı sifariş və təklif münasibətlərinin
yaradılması, ixtiraçılıq fəaliyyətinin keyfiyyətcə
artması və tətbiqi xarakter daşıması üçün
texnologiyaların transferini və əqli fəaliyyət
nəticələrinin kommersiyalaşdırılmasını həyata
keçirən, innovativ inkişafın, o cümlədən startap

Bakı şəhəri, 22 aprel 2021-ci il
layihələrin dəstəklənməsinə xidmət edən,
elmi tədqiqatların nəticələrinin kommersiya və
qeyri-kommersiya məqsədilə istifadəsi üçün
transferinə, həmçinin bu nəticələrdən gəlir əldə
etməyə yönəldilən, müştərilərə texnologiyaların
və layihələrin hədəf bazarlarına çıxarılması xidmətlərinin göstərilməsində, bu sahədə
fəaliyyətin əlaqələndirilməsində iştirak edən
publik hüquqi şəxsdir;
2.2.Mərkəzin təsisçilərinin səlahiyyətlərinin
bölgüsü “Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində “Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi
Mərkəzi”nin yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 aprel
tarixli 1308 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
3. Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyi bu Qərardan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 105
“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyi” publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki
tibb müəssisələrinin Siyahısı”nın təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 aprel tarixli
163 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
haqqında
“Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Saqiyan kəndinin Günəşli kəndi adlandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 15 dekabr tarixli 212-VIQ nömrəli
Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-

Bakı şəhəri, 22 aprel 2021-ci il
likası Prezidentinin 2020-ci il 24 dekabr tarixli
1217 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 aprel tarixli 163 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2019, № 4, maddə 757; 2020, №
5, maddə 641) ilə təsdiq edilmiş “Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin
Siyahısı”nın 59.4-cü bəndində “Saqiyan” sözü
“Günəşli” sözü ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 107
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi və gömrük
sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin
qiymətləndirilməsi metodologiyası və həmin
güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik

Bakı şəhəri, 22 aprel 2021-ci il
Toplusu, 2020, № 2, maddə 189) ilə təsdiq edilmiş “Vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt
və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə
təsirinin qiymətləndirilməsi metodologiyası və
həmin güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması Qaydası”nın 3.1.9.2-ci yarımbəndində
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Birinci abzasa “yaşayış,” sözündən əvvəl
“fiziki şəxslər tərəfindən” sözləri əlavə edilsin.
2. Altıncı abzasa “yaşayış,” sözündən əvvəl
“fiziki şəxslərə məxsus” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bütün uğurlarımızı ədalət və
ləyaqətimiz təmin edir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Özünü dünyaya “sivil xalq” kimi təqdim
etməyi bacarmış işğalçı və terrorçular isə
lider tapa bilmədiklərinə görə rəzil oldular. Biz
dünyaya “məğlub xalq” kimi təqdim ediləndə,
ona görə heç kəs ölkəni tərk etmədi ki, bura
bizim öz Vətənimizdir. Bunu məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinə gedən körpələrimiz də
bilirlər. Ermənilər isə ona görə dərhal xaricə
köçməyə başladılar ki, özgə torpaqlarında
yaşadıqlarını istənilən erməni əl barmaqlarının sayı kimi bilirdi. Biz “məğlub xalq” olanda
dünyanın ən islahatçı ölkəsi kimi tanınmışdıq.
Ermənistanda isə indi – zəlil olduqları dördbeş ayda islahatdan danışmağa başlayıblar.
Guya sıfır səviyyəsinə düşmüş iqtisadiyyatı
islahatlarla dirçəldəcəklər.
Biz dünyaya “məğlub xalq” kimi təqdim
edildiyimiz illərdə (o zaman ki, Minsk qrupu
həmsədrləri də daxil olmaqla, bir çoxları
bizə deyirdilər ki, mövcud reallıqla – yəni
məğlubiyyətlə barışın) ölkəmizin dünyanın “kosmik ailəsi”nə qəbul edilməsinə nail
olmuşduq. Ermənilər isə kapitulyasiya aktına
imza atandan sonra öz məğlubiyyətlərini
məhz bizim kosmosdakı rabitə peyklərimizlə
əlaqələndirməyə çalışdılar ki, guya, biz onların bütün silahlarının hərəkət trayektoriyasını
kosmosdan izləmişik.
Biz “məğlub xalq” olanda Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təminatçısına çevrilmiş
çoxsaylı layihələri icra etmişik. Ermənistanın
baş naziri isə məğlubiyyətdən beş ay
keçəndən sonra deyir ki, Azərbaycanın
Zəngəzur dəhlizini açması bizim də Naxçıvan
dəhlizini açmağımızla nəticələnəcək və “təbii
sərvətlərimizi” (pahooo!) məhz həmin dəhlizlə
dünya bazarlarına çıxaracağıq. Həmin baş
nazir bir ay əvvəl isə jurnalistlərə demişdi ki, pomidor əkib satmaqla iqtisadiyyatı
dirçəltmək olmaz.
Biz “məğlub xalq” elan edildiyimiz
illərdə daha nələrə , hansı uğurlara imza
atmamışıq? Yeni Azərbaycan Partiyasını
yaratmışıq. Dünyanın bütün ermənilərinin
düşmən kimi qəbul etdikləri Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətə qayıtmasını təmin etmişik. İşğalçı, terrorçu, başkəsən, leşyeyən
ermənilərin himayədarlarına güvənərək
davam etdirdikləri hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün atəşkəs elan edilməsinə nail
olmuşuq, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının birgə işlənilməsi üçün “Əsrin müqaviləsi”
adlı nəhəng kontrakt imzalamışıq. Həmin
müqavilə əsasında hasil ediləcək qaz və
neft ixrac kəmərlərinin Ermənistandan yan
keçməsinə nail olmuşuq. Məhz bu siyasətlə
də Ermənistan dalana dirənib.

Biz həmin illərdə Bakıda “Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin və Birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsini təmin etmişik. BMT, UNESCO, İSESKO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası,
Qoşulmama Hərəkatı və digər beynəlxalq
təşkilatların qlobal əhəmiyyətli tədbirlərinə
evsahibliyi etmişik. Xüsusən, 2008-ci ildən
start götürən “Bakı prosesi” adlı beynəlxalq
tədbirdə Avropa və Asiya sivilizasiyalarının
bur masa ətrafında oturmasına nail olmuşuq.
Bundan başqa, Rusiya və ABŞ-ın, sonra
isə Rusiya və NATO-nun yüksək səviyyəli
hərbçiləri bir neçə məsələni müzakirə etmək
üçün məhz Bakını seçiblər.
Bəs həmin illərdə özünü “qalib xalq”
adlandıran ermənilər nə ediblər? Həmin
otuz ildə bir dəfə İrəvanda beynəlxalq tədbir
keçirdilər, orada da əvvəlcə bir ölkənin prezudenti ilə digər ölkənin baş nazirinin qalmaqalı
düşdü, sonra isə bu qalmaqala dəxli olmayan
iki ölkənin səfirləri dalaşdılar. Çünki həmin
beynəlxalq tədbirin təşkilatçıları ləyaqətsiz və
ədalətsiz idilər.
Ermənilərin həmin “yek” tədbirdən başqa son otuz ildəki bütün fəaliyyətləri işğal
edilmiş Azərbaycan ərazilərini əvvəlcə qarət
və talan etməkdən, sonra isə daşı-divarı
da dağıdaraq, ucsuz-bucaqsız xarabalıqlar
törətməkdən ibarət olub. Çünki onlar şərəfsiz
və ləyaqətsizdirlər.
Fikrimizcə, Prezident İlham Əliyevin Yeni
Azərbbaycan Partiyasının VII qurultayındakı
nitqindən gətirdiyimiz iqtibas da bu həqiqətlər
haqqında daha müfəssəl təəssürat yaradır:
“ Mən son 17 il ərzində münaqişə ilə bağlı
bütün çıxışlarımda deyirdim ki, heç vaxt
Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq.
Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək
ki, tarixi, əzəli torpaqlarında ikinci erməni
dövləti yaradılsın. Heç vaxt bizi tam qane
etməyən razılaşma ilə barışmayacağıq
və müharibədən əvvəl müxtəlif çıxışlarda,
müsahibələrdə deyirdim ki, bizə hansısa
yarımçıq sülh müqaviləsi lazım deyil. Biz
ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik.
Biz tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki
yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi, tarixi ədalətə cavab
vermirdi. Yarımçıq razılaşma istər-istəməz
gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilərdi.
Bizə isə tam, mütləq qələbə lazım idi. Biz bu
mütləq qələbəni qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən ordusunu məhv etdik və
istədiyimizə nail olduq.”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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23 aprel 2021-ci il, cümə

A

Müdrik tövsiyə və
xalqın doğru seçimi

zərbaycanın müasir tarixində
millətimizin böyük oğlu Heydər
Əliyevin xalqı və dövləti qarşısındakı
misilsiz xidmətləri aydın görünür. Nəhəng
tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev özünün
zəngin həyat təcrübəsinə, nüfuzuna,
iradəsinə, ən çətin məqamlarda dəqiq
qərarlar vermək bacarığına görə
demokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini
məharətlə müəyyənləşdirərək, bu
istiqamətdə ardıcıl və sistemli siyasət
yürütməklə qarşısına qoyduğu məqsədlərə
uğurla nail olmuşdur. Ümummilli
lider Heydər Əliyev öz ideyalarının
mükəmməlliyi ilə əsl rəhbər kimi xalqı və
Vətəni qarşısında üzərinə düşən vəzifələri
şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirərək müstəqil
və qüdrətli Azərbaycana doğru gedən
yolu məharətlə nurlandırmışdır. Müstəsna
xidmətləri ilə Azərbaycanın taleyində
əvəzsiz rolu olan, müstəqilliyimizin müəllifi
və müasir dövlətimizin memarı ulu öndər
Heydər Əliyevin milləti qarşısındakı
xidmətlərindən biri də, Azərbaycan üçün
cənab İlham Əliyev kimi bütün ali insani
keyfiyyətlərə malik şəxsiyyət və müdrik
bir lider yetişdirməsi olmuşdur. Bu,
ondan irəli gəlirdi ki, vətənpərvər insanı
Azərbaycanın təkcə özünün rəhbərlik
etdiyi dövr deyil, ondan sonrakı taleyi də
düşündürürdü. 2003-cü ildə səhhətində
ciddi problemlər yaranan vaxtlarda belə öz
sağlamlığını deyil, xalqını və Azərbaycanın
istiqbalını fikirləşən böyük qəlbli şəxsiyyət
Heydər Əliyev ictimai rəyə və ümumxalq
mövqeyinə əsaslanmaqla Azərbaycan
xalqına müraciətində cənab İlham Əliyevi
yeni mərhələdə ölkəyə rəhbərlik etməyə
qadir şəxsiyyət kimi gördüyünü bildirmişdir.
Azərbaycanın taleyinin həlledici
məqamlarında hər zaman olduğu
kimi, yenə də Heydər Əliyevin müdrik
məsləhətinin intizarında olan xalq məhz
sonsuz inandığı rəhbərin millətinin və
dövlətinin gələcəyini düşünməklə verdiyi
çox dəyərli tövsiyəsindən bəhrələnərək,
düzgün seçim etməklə, bu gün dünyanın
ən nüfuzlu liderlərindən biri olan böyük
tarixi şəxsiyyət cənab İlham Əliyevi özünə
Prezident seçdi. Danılmaz həqiqətdir
ki, özünü xalqın birinci xidmətçisi sayan
dövlət başçısı ömrünü xalqına və Vətəninə
həsr edir. Buna görə də, ulu öndərin layiqli
xələfi tükənməz və əbədi xalq sevgisini
qazanmaqla qəlblərdə özünəməxsus yer
tutur.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
özünün prezidentliyi dövründə, ilk
növbədə, ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən təməli qoyulmuş vətəndaş birliyi
platformasına söykənərək, daxili ictimaisiyasi sabitliyi daha da möhkəmləndirmiş,
əhalinin təhlükəsizliyini, insanların əsas
hüquq və azadlıqlarını, ölkənin əminamanlığını təmin etmiş, vətəndaşların
rifahının yüksəlməsinə nail olmuşdur.
Bununla yanaşı, digər əsas daxili inkişaf
parametrləri – makroiqtisadi sabitlik,
sürətli inkişaf edən iqtisadiyyat, sosial və
mənəvi təminat sisteminin dinamikası,
müsbət demoqrafik vəziyyət, miqrasiya və
urbanizasiya proseslərinin dövlətin nəzarəti
altında saxlanılmaqla, dövlət idarəçiliyinin
effektivliyi təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin apardığı
uğurlu daxili və xarici siyasət,
formalaşdırdığı səmərəli dövlət idarəçiliyi
sayəsində Azərbaycanın regional və
beynəlxalq nüfuzu getdikcə artmış, XəzərQara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazdakı
geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji
mövqeləri daha da güclənmişdir. Ölkənin
təbii ehtiyatlarından, coğrafi mövqeyindən,
maddi, mənəvi və insan resurslarından
səmərəli istifadəyə, transmilli nəqliyyatkommunikasiya və enerji dəhlizləri
sahəsində həyata keçirilən uğurlu regional
siyasət və düzgün mövqe seçiminə, daxili
və xarici siyasətin müstəqillik əmsalına,
sosial-iqtisadi inkişafın davamlılıq və
dinamiklik göstəricilərinə, gələcək inkişaf
potensialına və digər parametrlərinə görə
də hazırda Azərbaycan regionun özünü
tam təmin edən dövlətinə çevrilmişdir.
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Praqmatik lider

alqın rifah halının hərtərəfli
yaxşılaşdırılması, onun layiqli
həyat şəraiti ilə təmin edilməsi və
dövlətin daha da qüdrətlənməsi məqsədi
ilə yüksək elmi biliklərə, dərin zəkaya,
zəngin siyasi təcrübəyə, mükəmməl
rəhbərlik bacarığına və sarsılmaz iradəyə
sahib olan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə nəhəng layihələr reallaşdırılır,
qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracı
artırılır, dövlət-sahibkar münasibətlərinin
və biznes-investisiya mühitinin daha
da yaxşılaşdırılması üçün kompleks
stimullaşdırıcı tədbirlər görülür, özəl
sektorda təşviq alətlərinin tətbiqi, aqrar
sektora, kiçik və orta sahibkarlığa dövlət
dəstəyi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Ölkəmizdə bütün sahələrdə müntəzəm
olaraq səmərəli islahatlar həyata keçirilir,
regionlar tarazlı inkişaf etdirilir, hər
bir istiqamət üzrə ardıcıl uğurlar əldə
olunur ki, bütün bunların nəticəsində də
Azərbaycan durmadan çiçəklənərək, daha
da qüdrətlənir və intibah dövrünü yaşayır.
Prezident dövlət idarəçiliyinin möhkəm
təməl prinsipləri əsasında Azərbaycanın
qüdrətlənməsini özünəməxsus
peşəkarlıqla sürətləndirməklə yanaşı,
onun davamlılığını təmin edir. Milli
iqtisadiyyat və onun əsas sektorları üzrə
strateji yol xəritələri, konsepsiyalar və
digər dövlət proqramları çərçivəsində
müəyyən olunmuş tədbirlərin icrası
uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı daha da güclənir, əldə
edilən iqtisadi mənfəətlərin qloballaşan
dünyanın ən qiymətli sərvəti rolunda çıxış
edən insan kapitalına çevrilməsi üçün
məqsədyönlü addımlar atılır, ölkəmizdə
informasiyalı cəmiyyətin formalaşması

Azərbaycan
Prezidentinin
liderlik
nümunəsi
Xanlar VƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun müavini –
Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı

prosesi sürətlənir, elmi texnologiyaların
son nailiyyətləri həyatımızın ayrılmaz
hissəsinə çevrilir. Bütün bunlarla
bərabər, aparılan demokratik islahatlar
getdikcə daha geniş vüsət alır, insan
hüquq və azadlıqlarının təminatı sistemi
mükəmməlləşdirilir, Azərbaycanda tolerant
bir mühitin mövcudluğuna şərait yaradan
əsaslar möhkəmləndirilir, respublikamızda
vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılır və
ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir.
Mədəni və təsərrüfat infrastrukturuna
nəzər salsaq görərik ki, cənab İlham
Əliyevin prezidentliyi dövründə bu
sahədə ardıcıl olaraq mütərəqqi addımlar
atılmışdır. Bu dövrdə müasir standartlara
tam cavab verən 4000-ə yaxın məktəb,
1000-ə yaxın tibb müəssisəsi tikilmiş,
yaxud əsaslı təmir edilmişdir. Yüzlərlə
tarixi binalarda, muzeylərdə, teatr və
kitabxanalarda geniş yenidənqurma işləri
həyata keçirilmiş, ölkənin ali təhsil ocaqları
müasir tələblərə uyğun təmir edilərək yeni
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
Eyni zamanda, bu dövrdə nəqliyyat
və yol təsərrüfatı ilə bağlı genişmiqyaslı
infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, Davos Forumunun
hesabatına görə, Azərbaycan bu
istiqamətdə görülən işlərlə bağlı dünya
sıralamasında öncül yerlərdədir. Belə
ki, forumun hesabatında Azərbaycan
infrastruktur layihələri ilə bağlı-dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə görə
11-ci yerdə, hava yolları xidmətlərinin
səmərəliliyinə görə 12-ci yerdə, avtomobil
yollarının keyfiyyətinə görə isə 24-27-ci
yerdə qərarlaşmaqla dünyanın bir çox
qabaqcıl ölkələrini geridə qoymuşdur.
Planetimizin üzləşdiyi, bütün dünyanı
cənginə alan koronavirus (COVID-19)
pandemiyasına qarşı ölkəmizdə aparılan
uğurlu mübarizəni də xüsusi vurğulamaq
lazımdır. Dünyanın bir sıra qüdrətli
dövlətləri aciz olduğu, xeyli itkilər verdiyi və
ciddi zərərə məruz qaldığı halda, ölkəmizin
pandemiyadan az zərər və minimal itki
ilə çıxması aqil rəhbərin mükəmməl
siyasətinin, müdrik tövsiyələrinin, onun
rəhbərliyi ilə aidiyyatı dövlət orqanları
tərəfindən görülən əhəmiyyətli tədbirlərin,
səmərəli fəaliyyətin nəticəsidir. Təsadüfi
deyil ki, virusla effektiv mübarizə aparmaq
məqsədilə öz vətəndaşlarını kifayət qədər
peyvəndlə təmin edən Azərbaycan bu
sahədə də dünyanın lider ölkələrindəndir.
Belə bir şəraitdə cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mükəmməl
daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz
hazırda da eyni templə inkişaf edir və
doğma Azərbaycanımız durmadan
çiçəklənir. Vurğulanmalıdır ki, ölkəmizdə
gedən sürətli inkişaf beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən də hər zaman yüksək
qiymətləndirilir. Belə ki, Dünya Bankının
"Doing Business" proqramında 190
ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yeri
tutmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan 10
ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir.
Vurğulanmalıdır ki, dünyanın bir nömrəli
forumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunun son hesabatına əsasən,
dövlətimiz dünya miqyasında əhalinin
elektrik təchizatı səviyyəsinə görə ikinci
yerdə, inklüziv inkişaf indeksi üzrə üçüncü

yerdə, hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi,
yəni, islahatçı obrazı əmsalına görə
beşinci yerdə, hökumətin uzunmüddətli
strategiyasına görə onuncu yerdə,
hökumətin siyasi sabitliyi təmin etməsinə
görə on birinci yerdə qərarlaşmışdır.
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Dünya miqyaslı
mahir siyasətçi

öyük iftixar və fərəh hissləri ilə deyə
bilərik ki, dünya dövlətləri sırasında
özünəməxsus yeri və nüfuzu
olan Azərbaycan cənab İlham Əliyevin
prezidentliyi dövründə qlobal proseslərdə
söz sahibi kimi aktiv mövqeyi ilə
seçilmişdir. Respublikamızda hökm sürən
ictimai-siyasi sabitlik, beynəlxalq arenadakı
nüfuzumuz və etibarlı tərəfdaşlığımız
xarici dövlətləri bizimlə əməkdaşlığa
sövq etmişdir ki, bu da iqtisadiyyatımıza
böyük məbləğlərdə sərmayələrin
qoyulmasını şərtləndirmişdir. Uzaqgörən
liderin rəhbərliyi ilə görülən böyük işlərin
sayəsində 2006-cı ildə Xəzər və Aralıq
dənizlərini birləşdirən Bakı–Tbilisi–Ceyhan
əsas ixrac neft kəməri, 2007-ci ildə Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri istifadəyə
verilmişdir. Bundan başqa, 2018-ci
ilin may ayının 29-da Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın
perspektiv inkişafının və iqtisadi
maraqlarının təmin edilməsində mühüm
rol oynayan Cənub Qaz Dəhlizinin, iyun
ayının 12-də isə onun tərkib hissəsi olan
TANAP boru kəmərinin Bakıda rəsmi açılış
mərasimləri keçirilmişdir. Azərbaycandan
Avropa bazarlarına təbii qazı ixrac etmək
üçün ən qısa və birbaşa yol kimi seçilmiş,
Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti
olan TAP layihəsi də yekunlaşdırılmışdır.
Bundan əlavə, 20 sentyabr 1994-cü
il tarixdə Bakıda imzalanmış "Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən
"Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli"
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin
birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş"in müddəti 2017-ci ilin
sentyabr ayının 14-də yeni, ölkəmiz
üçün daha əlverişli şərtlərlə 2050-ci ilə
qədər uzadılmış, bu isə Azərbaycanda
bundan sonra da uzun illər neftin hasilat
səviyyəsinin sabit qalmasına, neft
sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun
təmin olunmasına zəmin yaratmışdır.
Ölkəmizin təşəbbüsü və liderliyi ilə
həyata keçirilən enerji, nəqliyyat layihələri
də təkcə bölgədə deyil, həm də qlobal
miqyasda əməkdaşlığa böyük töhfədir.
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, RusiyaAzərbaycan-İran enerji dəhlizlərinin,
həmçinin Rusiya-Azərbaycan-İran
nəqliyyat dəhlizinin mövcudluğu bunun
növbəti bariz nümunəsidir.
Azərbaycanın yüksək nüfuzunu və
qlobal taleyüklü məsələlərdə fəal rolunu
ehtiva edən hadisələrdən biri kimi 2011ci il oktyabrın 24-də respublikamızın
BMT Baş Məclisinin plenar iclasında
gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən
2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa
bölgəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edəcək
qeyri-daimi (müvəqqəti) üzv seçilməsini də
qeyd etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətimizin
həyata keçirdiyi mükəmməl diplomatiya
sayəsində digər məsələlərlə bərabər
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində də əksər
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini hər zaman dəstəkləmişlər.
Vurğulanmalıdır ki, Prezident İlham
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə
bir çox ən mötəbər beynəlxalq təşkilatlar
münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllini tapmasını özündə
əks etdirən önəmli qərarlar çıxarmışlar.
Onlardan, BMT Baş Assambleyasının
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 7 sentyabr
2006-cı il və 14 mart 2008-ci il tarixli
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyət” adlı qətnamələrinin xüsusi
əhəmiyyəti olmuşdur. Eyni zamanda,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa
Şurası Parlament Assambleyası, Avropa
Parlamenti, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
GUAM və digər təşkilatlar məsələ ilə bağlı
ədalətli olmaqla bizim haqlı mövqeyimizi
dəstəkləmişlər. Onu da qeyd etmək
zəruridir ki, əvvəlki illərdə isə BMT
Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT ölkəmizin
lehinə ədalətli qətnamələr qəbul etmişdir
ki, bu da münaqişənin həlli üçün hüquqi
baza yaratmışdır. Belə ki, ötən illərdə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il
30 aprel 822, 29 iyul 853, 14 oktyabr 874
və 12 noyabr tarixli 884 saylı qətnamələri
və ATƏT-in 1996-cı il dekabrın 2-3-də
Lissabonda keçirilən zirvə toplantısında
qəbul olunan və münaqişənin nizama
salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını
təşkil edən sənəd Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin ədalətli həll edilməsi
yolunda böyük siyasi nailiyyətlər olmuşdur.
Beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri əsasında dünyada sülhün,
təhlükəsizliyin qorunmasına və tərəqqiyə
töhfə vermək məqsədilə 1961-ci ildə
yaradılan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Assambleyasından sonra dünya
dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük
siyasi təsisatı olan və 120 ölkənin üzv
olduğu Qoşulmama Hərəkatına 2011-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının üzv
seçilməsi beynəlxalq diplomatiyada
atılmış ən mühüm addımlardan biridir.
Bu təşkilata üzvlüyün mahiyyətini bəziləri
dərk etməsə də, onun beynəlxalq
münasibətlərin tənzimlənməsində mühüm
rola malik çoxtərəfli platforma olmasını,
qlobal problemlərin həlli və müasir dövrün
çağırışlarına cavab vermək baxımından
xüsusi əhəmiyyətini öncədən duyan
cənab Prezidentimiz bunun gələcəkdə
Azərbaycana çox mühüm siyasi
dividentlər gətirəcəyini dəqiqliklə təhlil
etmişdir. Uğurlu xarici siyasəti sayəsində
beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz və etimad
qazanmış cənab Prezidentin müdrik
düşüncəsinin və yorulmaz əməyinin
nəticəsidir ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv
olduğu qısa müddət ərzində – 2019-cu ildə
bu təşkilata sədrlik etmək kimi məsul vəzifə
ona həvalə olundu.
Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
“Bandunq Prinsiplərini rəhbər tutmaqla
müasir dünyanın çağırışlarına birgə və
adekvat cavab verilməsini təmin etmək”
mövzusunda 2019-cu il 25-26 oktyabr
tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş XVIII
Zirvə görüşündə cənab Prezident Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yollarını
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nanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham
Əliyev axıra çatdıra biləcəkdir...

da əhatə edən genişməzmunlu çıxışında
Azərbaycanın beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə əsaslanan haqlı mövqeyini
üzv dövlətlərin nümayəndələrinin diqqətinə
çatdırdı. Bu görüşün eləcə də üzv ölkələrlə
sıx və işgüzar əməkdaşlığın müsbət
nəticəsini Vətən müharibəsinin gedişində
29 sentyabr və 19 oktyabr 2020-ci il
tarixlərində BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə
dair müzakirələrin keçirilməsi zamanı
aydın müşahidə etdik. Belə ki, qeyd olunan
tarixlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
ilə bağlı baş tutmuş müzakirələrdə
Qoşulmama Hərəkatının və eyni zamanda,
hazırda Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
olan ölkələr – İndoneziya, Tunis, Niger,
Dominikan Respublikası, Vyetnam, Cənubi
Afrika Respublikası və Sent-Vinsent və
Qrenadin təklif edilən sənəd layihəsinə
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə
qəbul edilmiş müvafiq qətnamələrinə
istinadın daxil edilməsinə dair israrlı
mövqe tutmaqla ölkəmizə dəstək olmuşlar.
Nəticədə Təhlükəsizlik Şurasının daimi
üzvləri olan ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədr ölkələri hazırladıqları bəyanat
layihəsini geri götürmək məcburiyyətində
qalmışlar. Həmsədr ölkələr tərəfindən
Azərbaycanın dövlət maraqlarına cavab
verməyən və beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə zidd olaraq hazırlanmış
bu bəyanat qəbul edilmiş olsaydı, ərazi
bütövlüyümüzün təmin edilməsi uğrunda
haqlı mübarizəmiz yarımçıq qala bilərdi.
Görülən böyük işlərin nəticəsində
müxtəlif ciddi maneələrə, o cümlədən
erməni lobbi təşkilatları tərəfindən
əleyhimizə aparılan kampaniyalara
baxmayaraq, ölkəmiz sözügedən
münaqişənin həlli məsələsində
beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazana,
Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa edə
bilmiş, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tarixi ərazisi olması təsdiqini tapmış,
qondarma “Dağlıq Qarabağ”ı heç bir
dövlət tanımamış, orada qanunsuz
keçirilən “referendum” qonşu ölkələr və
bir neçə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
pislənmişdir.
Qeyd olunanlara baxmayaraq,
Ermənistan 30 ilə yaxın bir müddət
ərzində Azərbaycanın 20 faiz ərazisini,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış tarixi
torpaqlarını – Dağlıq Qarabağı və
ölkəmizin digər 7 rayonunu işğal altında
saxlamaqda davam edirdi. 1993-cü ildə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərinin dərhal, qeydşərtsiz və tamamilə qaytarılmasını nəzərdə
tutan müddəaları özündə əks etdirən
dörd qətnaməsinin qəbul olunmasına
baxmayaraq, təəssüf həmin qətnamələr
icra olunmamış, bununla əlaqədar
aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar heç bir
tədbir görməmiş, BMT TŞ-də ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar
sonuncu müzakirələr isə 1995-ci ildə
keçirilmişdir. Ermənistan da bu illər ərzində
mövcud vəziyyətdən istifadə edərək qeyd
olunan qətnamələri yerinə yetirmir, hər
vəchlə münaqişəni mümkün qədər çox
və daha uzun müddətə dondurmağa
çalışır və status-kvonun qəbuledilməz və
dəyişdirilməli olması barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin, o cümlədən ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin
bütün çağırışlarına əhəmiyyət verməyərək
onları cavabsız qoyurdu. Bütün bunlar

Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
xalqımızı daha da hiddətləndirirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev isə hər dəfə mötəbər
kürsülərdən deyirdi: “Əgər bu məsələ
sülh yolu ilə həll olunmasa, bunu hərbi
yolla həll edəcəyik...”. Buna görə də
hər bir azərbaycanlı, o cümlədən Silahlı
Qüvvələrimizin əsgəri, çavuşu, giziri,
zabiti və generalı tarixi torpaqlarımızı
düşməndən azad etmək üçün Ali Baş
Komandanın əmrini gözləyərək, buna hər
an hazır idi.
Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz
möhtəşəm Qələbəmizdən sonra, hər kəsə
aydın oldu ki, Azərbaycan uzun müddət
işğal altında olan torpaqlarını bu vaxta
qədər istənilən an hərbi yolla düşməndən
azad edə bilərdi. Bununla belə, ölkəmiz
bu məsələnin beynəlxalq hüquqla və sülh
yolu ilə öz həllini tapmasının tərəfdarı
olduğundan bu qədər səbrlə davranmış,
lakin düşmənin ikrah doğuran hərəkətləri,
o cümlədən məlum son təxribatları Vətən
müharibəsinin başlanmasına zəmin
yaratmışdır.
Hər fürsətdə yüksək beynəlxalq
tribunalardan Azərbaycanın haqq səsini
ucaltmağı özünə amal bilmiş cənab
Prezidentimiz Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyinin Azərbaycanın ünvanına
müxtəlif məzmunlu təhdidlər səsləndirərək,
onu silahlı münaqişəyə cəlb etməyə
çalışdığını beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmışdır. Ötən ilin dekabr
ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının
videokonfrans formatında keçirilən
iclasında Ermənistandan fərqli olaraq
Azərbaycanın heç bir zaman müharibə
meyilli mövqe tutmadığını, münaqişənin
danışıqlar yolu ilə həllinin mümkün
olduğunu, aşağıdakı kimi ifadə etmişdir:
“Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi belə
bir bəyanatla bizi qorxutmağa çalışırdı
ki, əgər Azərbaycan, necə deyərlər,
münaqişənin nizamlanmasına dair öz
mövqeyində bundan sonra da israr edərsə,
tezliklə erməni tankları Bakının küçələrində
olacaq. Nəticədə belə də oldu, amma
erməni tankları bizim küçələrdə dekabrın
10-da Azərbaycanın bu müharibədə
zəfərinə həsr edilmiş hərbi paradda hərbi
qənimətlər kimi göründü.”
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Etibarlı məsləkdaş

zərbaycanın hərtərəfli uğurlarından,
yüksək templə inkişafından
və sürətlə qüdrətlənməsindən
bəhs edərkən zəngin elmi bilikləri,
dərin düşüncəsi, peşəkar idarəçilik
qabiliyyəti, ibrətamiz davranışı, xalqına,
həyat yoldaşına olan sədaqəti və digər
məziyyətləri, bir sözlə, əsl Azərbaycan
xanımına xas ali insani keyfiyyətləri ilə
dünya qadınlarına örnək olan Mehriban
xanım Əliyevanın – cənab Prezidentin
ən etibarlı məsləkdaşının dövlət və xalq
qarşısında müstəsna xidmətləri haqqında
söz açmamaq mümkün deyil. Bu nəcib
insanın ölkənin Birinci vitse-prezidenti kimi
mühüm dövlət postuna təyin edilməsi,
dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə
və milli maraqlara hesablanmış növbəti
bir qərar idi ki, Mehriban xanım ötən 4 il
ərzindəki fəaliyyəti ilə bunu təsdiq etmişdir.
Sözsüz ki, onun bundan əvvəl istər daxili,
istərsə də xarici siyasətdə bütün dünyada
qəbul və təqdir olunan səmərəli fəaliyyəti
də ölkəmizin inkişafına böyük töhfələr
vermişdir. Hazırda bu uğurlu fəaliyyət
yeni statusda yüksək templə davam edir
ki, bu da öz növbəsində dövlətimizin
daha da qüdrətlənməsində və xalqımızın
rifahının hərtərəfli yaxşılaşdırılmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Mehriban xanımın təhsilin, elmin,
səhiyyənin, mədəniyyətin, idmanın və
digər sahələrin inkişafında xidmətləri,
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və
beynəlxalq səviyyədə geniş təbliği
istiqamətində gördüyü böyük işlər xüsusi
vurğulanmalıdır. “Ölkəyə və insanlara
xidmət edirəmsə, bu, mənim üçün ən
yüksək mükafatdır.” – deyən Mehriban
xanımın Azərbaycanın ən ali mükafatı –
“Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi
onun əməyinə dövlət səviyyəsində verilən
yüksək dəyərin təzahürü olmuşdur.
Birinci xanımın sadəliyi, təvazökarlığı,
səmimiliyi, bütün məsələlərdə ədalətli
mövqeyi, Vətəninə və xalqına bağlılığı,
insanlığın təntənəsinə xidmət edən
təşəbbüsləri və saysız-hesabsız
xeyirxah əməlləri ona sonsuz xalq
məhəbbətini qazandırmışdır. Heç kəsə
sirr deyil ki, xalqımızın qəlbində Mehriban
xanıma böyük inam və misilsiz etimad
var. İnsanların öz dərd-səri ilə bağlı
müraciətlərinin böyük bir hissəsinin ona
ünvanlanması bunun aşkar göstəricisidir.
Təbii ki, bu, həm də vətəndaşlarımızın
dövlətimizə olan etibarından irəli gəlir.
Azərbaycanın birinci xanımının
gördüyü böyük işlər respublika hüdudları
ilə məhdudlaşmayıb ümumbəşəri
xarakter daşıyır. Mehriban xanımın dünya
mədəniyyətinin inkişafı istiqamətindəki
səriştəli fəaliyyəti, sivilizasiyalararası
dialoq prosesinə verdiyi töhfələr və
müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi
humanitar tədbirlər isə ona Azərbaycan
xalqının sevgisi ilə bərabər, bir sıra xarici
dövlətlərin vətəndaşlarının da rəğbətini
qazandırmışdır.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Azərbaycan
Prezidentinin
liderlik nümunəsi
N

əyi necə, nə vaxt etmək lazımdır,
bunu mən bilirəm. Azərbaycan
xalqı mənə inanır. Mən də bu
inama arxalanaraq bütün lazımi tədbirləri
görürəm...
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı

(əvvəli 3-cü səhifədə)
Birinci vitse-prezidentin xüsusən
də Şərqlə Qərb arasında mədəni
dialoqa nail olmaq, fərqli sivilizasiyaları
ümumbəşəri maraqlar naminə bir araya
gətirmək, dini tolerantlığı, multikulturalizmi
gücləndirmək, gender bərabərliyini təmin
etmək istiqamətindəki fədakar fəaliyyəti
beynəlxalq səviyyədə təqdir olunur. Bu gün
Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü böyük
işlərin sədası dünyanın ən nüfuzlu kütləvi
informasiya vasitələrindən gəlir.
Şöhrəti ölkə hüdudlarından kənara
çıxan Mehriban xanımın səriştəli və
səmərəli fəaliyyəti digər dövlətlər
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir.
Onun “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatı,
Pakistan Respublikasının “Şəhid Bənazir
Bhutto Qadın Mükəmməlliyi” mükafatı,
Polşa Respublikasının “Xidmətlərə
görə” Böyük Komandor Xaçı, Fransa
Respublikasının “Fəxri Legion”, İtaliya
Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük
Xaç Kavaleri, Rusiya Federasiyasının
“Dostluq” ordenləri və digər dövlətlərin
müxtəlif ali mükafatları ilə təltif edilməsi
beynəlxalq səviyyədə gördüyü əhəmiyyətli
işlərə verilən dəyərin təcəssümü olmuşdur.
Mehriban xanımın həm dövlət rəsmisi,
həm bir xeyirxah insan kimi hər zaman
ehtiyaclı insanların yanında olması xüsusi
minnətdarlıqla vurğulanmalıdır. Sirr
deyil ki, Birinci vitse-prezidentin və onun
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
qayğısı sayəsində saysız-hesabsız insanın
müxtəlif problemləri öz həllini tapmış,
xeyli şəxs, o cümlədən də qazilərimiz
öz sağlamlıqlarına qovuşmuş, bir çox
ailələr çətinliklərdən xilas olmuşdur. Eyni
zamanda, uşaq evlərinin sakinləri, internat
məktəblərin şagirdləri, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr,
az təminatlı ailələr hər zaman diqqət
mərkəzində saxlanılmış və onlara
mütəmadi olaraq müxtəlif şəkildə yardımlar
göstərilmişdir. Mehriban xanımın çoxşaxəli
fəaliyyətində ən mühüm istiqamətlərdən
birini, bəlkə də birincisini şəhid ailələri,
müharibə əlilləri, qaçqın və məcburi
köçkünlərlə bağlı məsələlər təşkil edir.
Sözügedən zümrədən olan insanlar da hər
zaman birinci xanımın və Heydər Əliyev
Fondunun yüksək diqqət və qayğısı ilə
əhatə olunub. Mehriban xanım müntəzəm
olaraq şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları
və yurd-yuvalarından qovulmuş qaçqın
və məcburi köçkünlərlə görüşür, onların
qayğısına qalır, problemlərini dinləyir və
yerindəcə həlli istiqamətində müvafiq
tədbirlərin görülməsini təmin edir. Xüsusi
vurğulanmalıdır ki, Vətən müharibəsindən
əvvəl Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
dövlət başçısı İlham Əliyevlə birlikdə şəhid
ailələri, müharibə əlilləri və veteranları

ilə mütəmadi olaraq görüşləri, onların
qayğıları ilə maraqlanmaları, problemlərini
həll etmələri Vətən uğrunda, xalq yolunda
öz qanını və canını əsirgəməyən, bu yolda
xidmətləri olan insanlara qarşı yüksək
diqqətin təcəssümü olmaqla bərabər,
həmçinin hərbi qulluqçularımızda böyük
ruh yüksəkliyi yaradaraq qələbə əzmini
artırırdı. Aprel döyüşlərində yaralanan
və yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin
edilmiş hərbi qulluqçularla 2019-cu il
aprelin 3-də keçirilən görüşdə Mehriban
xanım Əliyeva onlara “qardaşlarım”
deyərək müraciət etməklə söyləmişdir:
“...Belə xalqla, belə əsgərlərlə biz
Qarabağı mütləq qaytaracağıq...”. Qeyd
olunanlar qəti əminliklə onu deməyə
əsas verirdi ki, Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə işğal
altında olan torpaqlarımız düşmənlərdən
təmizlənəcək və doğma Azərbaycanımızın
ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Çox
keçmədi ki, bu, belə də oldu. Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında bir damlası düşmənin vücudundan
dəyərli olan qanları ilə şanlı tarix yazan
hərbçilərimiz bu şərəfli missiyanı uğurla
yerinə yetirdilər.
Cənab Prezidentin ən sadiq silahdaşı,
Vətən müharibəsi zamanı da yorulmaz
fəaliyyəti ilə seçilən Mehriban xanım
Əliyeva ölkəmizin ədalətli mübarizəsi
barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün vətənpərvər çağırışları
ilə hər bir azərbaycanlını informasiya
platformalarında mübarizəyə səfərbər
etdi. Cəbhədə döyüşən qəhrəman
hərbçilərimizə duaları, yaralılarımıza
hərtəfli dəstəyi ilə yardımçı olan,
şəhidlərimizin və həlak olan günahsız dinc
insanlarımızın əzizlərinin ağrı-acısına şərik
çıxaraq bir ana, bir bacı kimi doğma və
qayğıkeş münasibəti ilə onları ovunduran
Birinci vitse-prezident xalqımıza böyük
təsəlli oldu.
Koronavirus (COVID-19)
pandemiyasına qarşı uğurlu mübarizədə
də Mehriban xanım Əliyevanın öz
missiyasına, amalına növbəti dəfə
sadiqliyi mühüm rol oynadı. Ölkənin birinci
xanımı xalqa müraciət edərək hamını
"gözəgörünməz düşmən”lə mübarizədə
birlik, həmrəylik nümayiş etdirməyə
səslədi. Xalqa bir övlad, bir ana və nənə
olaraq müraciət edən Mehriban xanım hər
kəsi evdə qalmağa, bir-birini qorumağa
səslədi. Birinci vitse-prezidentin "Evdə qal,
sağlam qal!” şüarlı təşəbbüsü ona sonsuz
inam olduğu üçün böyük dəstək qazandı
ki, bu da koronavirus infeksiyasına qarşı
mübarizəyə öz müsbət təsirini göstərdi.
Göründüyü kimi, Mehriban xanımın
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında rolu
əvəzsizdir və onun çoxşaxəli fəaliyyəti
cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizin uğurlarına öz layiqli töhfələrini
verməkdədir.

Müzəffər sərkərdənin
nizami ordusu

Ü

mummilli lider Heydər Əliyevin ordu
quruculuğu strategiyasını müasir
tələblərə uyğun reallaşdıran Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə bu sahədə həyata keçirilən
köklü islahatların və kompleks tədbirlərin
nəticəsində Silahlı Qüvvələrimizin madditexniki bazası daha da möhkəmləndirilmiş,
arsenalı ən müasir silah-sursat və hərbi
texnika ilə təchiz olunmuş, şəxsi heyəti
peşəkar kadrlarla komplektləşdirilmiş,
hərbi qulluqçuların nəzəri və peşə bilikləri,
mənəvi-psixoloji hazırlığı əhəmiyyətli
dərəcədə artırılmışdır.
Dövlət başçısının bu sahəyə
göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində
müxtəlif ölkələrin qanunvericiliyindən və
təcrübəsindən bəhrələnilməklə, eləcə də
şanlı hərb tariximizə əsaslanılmaqla müasir
hərbi qanunvericilik bazası yaradılmış,
hərbi xidmətə çağırış və səfərbərlik işi xeyli
təkmilləşdirilmiş, həmçinin hərbi hissələrdə
nizam-intizam və qanunçuluq daha da
möhkəmləndirilmişdir.
Maddi-texniki təchizat baxımından
ordu quruculuğu işinin xarici ölkələrdən
asılılığını minimuma endirmək və
bu istiqamətdə atılacaq addımları
sürətləndirmək məqsədilə 16 dekabr
2005-ci ildə cənab İlham Əliyevin fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Sənayesi Nazirliyi yaradıldı. Yaradıldığı
ilk gündən Türkiyə, Pakistan, CAR,
Ukrayna, İsrail, Polşa və İordaniya ilə sıx
əməkdaşlıq edərək dörd adda snayper, iki
adda avatomat, bir adda hücum tüfəngi,
bir adda hücum pulemyotu, üç adda
tapança, altı adda zirehli texnika, bir adda
mianatan, bir adda reaktiv yaylım atəş
sistemi, bir adda mina əleyhinə cihaz, üç
adda pilotsuz uçuş aparatı və müxtəlif
çaplı sursatlar, ümumilikdə isə 1200 adda
silah sitemləri istehsal edən nazirlik bu
sahənin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Bütün bu böyük işlərin nəticəsində, müasir
tələblərə tam cavab verən, istənilən
döyüş tapşırığını ən yüksək səviyyədə
yerinə yetirməyə qadir Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri formalaşdırılmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, “Global Firepower”
hərbi-analitika təşkilatının hazırladığı
son hesabatında da Silahlı Qüvvələrimiz
ötən illərdə olduğu kimi, Cənubi Qafqaz
regionunun ən güclü ordusu olmaqla
yanaşı, dünya miqyasında 50, MDB
ölkələri sırasında isə 3 ən güclü ordu
sırasındadır.
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin hərbi hissələrə,
xüsusən cəbhə xəttinə ardıcıl səfərlər
edərək hərbi qulluqçularla görüşməsi,
onların qayğı və problemləri ilə
maraqlanması, hərbçilərimizin qələbə

əzmini artıran qətiyyətli çıxışları və
düşmənə ünvanlanmış tutarlı ismarıcları
şəxsi heyətdə sarsılmaz ruh yüksəkliyi
yaradırdı.
Silahlı Qüvvələrimizin daha da
qüdrətlənməsi istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər, hərbçilərimizin
xidmət şəraitinin müasirləşdirilməsi,
əsgərlərin məişət işlərindən azad
edilməsi, yüksək tələblərə cavab verən
əsgər yataqxanalarının istifadəyə
verilməsi, hər cür infrastrukturu olan
hərbi şəhərciklərin tikilməsi, hərbi
qulluqçuların sosial məsələlərinin
həlli, əmək haqlarının davamlı olaraq
artırılması, verilən imtiyaz və güzəştlərin
miqyasının genişləndirilməsi, həmçinin
onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, mənzil-məişət
problemlərinin həlli, eləcə də Silahlı
Qüvvələrdə 1992-ci ildən etibarən 20 il və
daha çox qüsursuz xidmət etmiş 1500-dən
artıq hərbçiyə mənzillərin verilməsi, bir
daha sübut edir ki, həyatını Vətəni müdafiə
etmək kimi şərəfli peşəyə həsr etmiş
şəxslər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə
olunmuşdur. Vurğulanmalıdır ki, əsgərlərin
məişət işlərindən azad olunması, onların
mülki vətəndaşlardan ibarət peşəkar
personalın formalaşdırdığı yüksək məişət
şəraiti ilə təmin olunmaları, göstərdikləri
keyfiyyətli xidmətdən bəhrələnmələri ilə
yanaşı, qulluq keçmələrinin səmərəliliyinin
artması və nizam-intizamın daha da
möhkəmləndirilməsi ilə nəticələnmişdir.
Sadalananlar hərbi uğurlarımızı
şərtləndirdi və nəticədə 2020-ci ilin 27
sentyabrından başlayaraq düşmənin
törətdikləri növbəti təxribatların qarşısının
alınması məqsədi ilə həyata keçirilən
əks-hücum əməliyyatı zamanı gedən
döyüşlərdə Silahlı Qüvvələrimiz öz
gücünü, qüdrətini və yüksək döyüş
hazırlığını, hərbçilərimiz isə peşəkarlığını
və qəhrəmanlığını əyani şəkildə bütün
dünyaya sübut etdi.

C

Güclü strateqin
dəmir yumruğu

ənab Ali Baş Komandan hər bir
döyüş əməliyyatında böyük zəfərlər
əldə etməklə möhtəşəm qələbə
qazanmış müzəffər Silahlı Qüvvələrimizin
yenilməz sərkərdəsi kimi özünün və
qəhrəman oğulların adını şanlı tariximizə
qızıl hərflərlə həkk etdirdi. Zaman göstərdi
ki, 2016-cı ilin Aprel döyüşləri və 2018-ci
ilin may ayında olan Günnüt əməliyyatı
zamanı əldə olunmuş uğurlu nəticələr 44
günlük Vətən müharibəsinin müjdəçiləri
imiş.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə səhər
saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
genişmiqyaslı təxribat törədərək
cəbhəboyu zonada yerləşən Silahlı
Qüvvələrimizin mövqelərini və yaşayış
məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar
və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından
intensiv atəşə tutması ordumuzu mənfur
düşmənin layiqli cavabını verməyə vadar
etdiyindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdi
və bununla da ikinci Qarabağ müharibəsi
başladı. Böyükdən kiçiyə hər kəs Vətən
müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasını
qarşıya məqsəd qoydu. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin “Biz birlikdə
güclüyük!” şüarı dillərdə əzbər olmaqla
xalqı öz liderinin ətrafında daha da sıx
birləşdirərək mülki vətəndaşlarda mübarizə
əzmi, hərbçilərimizdə isə böyük ruh
yüksəkliyi yaratdı. Müharibənin gedişində
xalqımız müqəddəs amal uğrunda
birləşməyin, vahid toplum olmağın,
güclü “Dəmir yumruğa” çevrilməyin yeni
bir nümunəsini yaratdı. Xalq öz təpəri
ilə mübarizə meydanında, əsgərlərin
yanında, dövlətin arxasında olduğunu
göstərdi. Müxtəlif dövlət qurumları,
eləcə də prokurorluq, o cümlədən hərbi
prokurorluq, idarə və təşkilatlar, ayrı-ayrı
vətəndaşlar, hətta xarici ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımız da xalqımıza, ordumuza
həm mənəvi dəstək olur, həm də maddi
kömək məqsədilə Silahlı Qüvvələrə Yardım

Fonduna ianələr edirdilər.
Ermənistanın törətdiyi növbəti
təxribatların qarşısını almaq məqsədi
ilə əks-hücum əməliyyatı zamanı gedən
44 günlük döyüşlərdə müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Silahlı
Qüvvələrimiz öz gücünün, qüdrətinin və
yüksək döyüş hazırlığının, şəxsi heyətin
peşəkarlığının və qəhrəmanlığının əyani
sübutu kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrini
məhv etdi.
Tərəddüdsüz demək olar ki, Vətən
müharibəsi zamanı şanlı qələbənin
qazanılmasında Müdafiə Nazirliyinin,
Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının, Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin xüsusi təyinatlılarının
fədakarlığı mühüm rol oynadı. Onlar
düşmənin çoxsaylı hədəflərini məhv etmiş,
qəhrəmanlıq və ustalıqla tapşırıqları yerinə
yetirmişlər.
Şuşa şəhərinin azad edilməsi də
məhz xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin
peşəkarlığının simvoluna çevrildi. Bu
əməliyyatı yalnız yüngül silahlarla
silahlanmış bizim qəhrəman hərbçilərimiz
dağlardan, meşələrdən, cığırlardan
keçərək icra etdilər. Şuşanın bu cür azad
edilməsi Azərbaycan xüsusi təyinatlılarını
dünyaya tanıtdırdı. Məhz XTQ göstərdi ki,
müasir dövrdə orduda həm intellektualtexniki vasitələrin, həm də xüsusi
birləşmələr kimi universal keyfiyyətlərə
sahib olan hərbçilərin rolu danılmazdır.
Azərbaycan Ordusunun qısa müddətdə
uğurlu əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində
5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kəndini, eləcə
də unikal döyüş taktiki əməliyyatları ilə
Şuşanı işğaldan azad etməsi, bizim şanlı
Qələbəmizi daha yaxınlaşdırdı. Ermənistan
və onun havadarlarını qorxuya saldı. Məhz
bunun məntiqi davamı olaraq düşmən
kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur
edildi. Nəticədə heç bir güllə atmadan
və itki vermədən 3050 kvadratkilometr
əraziyə malik Kəlbəcər, 1835
kvadratkilometr əraziyə malik Laçın və
1094 kvadratkilometr əraziyə malik Ağdam
rayonu, ümumilikdə 5979 kvadratkilometr
ərazimiz düşmən tapdağından azad edildi.
Bununla da, on min kvadrat kilometrdən
artıq ərazimizdə suverenliyimiz bərpa
edildi.
Vətən müharibəsi gedişində döyüş
əməliyyatlarının bilavasitə rəhbəri Ali
Baş Komandan aqil və qətiyyətli lider
kimi dünya hərb tarixinə bəlli olmayan
və beynəlxalq ekspertlərin təəccübünə
səbəb olan döyüş taktikalarından istifadə
etməklə, özünü güclü strateq kimi bir
daha təsdiqlətdi. Altı həftəlik müharibə
dövründə Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən
pilotsuz uçuş aparatlarından və digər
döyüş texnikalarından yüksək dəqiqliklə
səmərəli şəkildə istifadə olunması istər
rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi mənbələrə
əsasən Ermənistan tərəfinin dəfələrlə çox
canlı qüvvə və döyüş texnikası itkisinə
məruz qalması ilə nəticələndi. Düşmənə
nisbətən dəfələrlə az itki verməklə böyük
qələbə qazanmağımız cənab Prezidentin
müdrikliyinin, Ali Baş Komandan kimi,
yüksək hərbi biliklərə malik olmasının
və hərbçilərimizin peşəkarlığının növbəti
təcəssümü idi.
Qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki,
Vətən müharibəsi zamanı prokurorluq, o
cümlədən hərbi prokurorluq orqanlarının
əməkdaşları, istər xidmət yerində, istərsə
də ezam olunduqları müvafiq ərazilərdə
həm xidməti vəzifələrinin icrası ilə
bağlı, həm də vicdanlı bir vətəndaş kimi
üzərlərinə düşənləri layiqincə yerinə
yetirmişlər.
Vətən müharibəsindən bir neçə gün
əvvəl baş prokuror cənab Kamran Əliyevlə,
ondan bir müddət əvvəl isə müxtəlif
vaxtlarda Dövlət Sərhəd Xidmətinin
rəisi cənab Elçin Quliyevlə və Müdafiə
nazirinin müavini cənab Kərim Vəliyevlə
birlikdə cəbhəyanı zonaya səfərlər
etməklə düşmənlə üz-üzə dayanan hərbi
hissə və bölmələrdə xidmət aparan hərbi
qulluqçularla görüşlər keçirmişik. Hərbi
Prokurorluğun bütün rəhbər işçiləri, o
cümlədən Respublika Hərbi prokurorunun
müavinləri, böyük köməkçiləri, idarə, şöbə
rəisləri, ərazi hərbi prokurorları da aidiyyəti
dövlət qurumlarının müvafiq yüksək
vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə mütəmadi
olaraq ön xətdə xidmət aparan şəxsi
heyətlə görüşmüşlər. Bu kimi tədbirlər
döyüş əməliyyatları əsnasında da davam
etdirilmişdir. Görüşlər zamanı hərbi
qulluqçuların milli və döyüş ruhunun daha
da yüksəldilməsi, onlarda vətənpərvərlik
hislərinin dərindən aşılanması, hüquqi
biliklərin artırılması istiqamətində
söhbətlər aparılmış, verilən suallar
ətraflı cavablandırılmış, həmçinin hərbi

qulluqçuların qayğı və problemləri, eləcə
də yaşayış, məişət və xidmət şəraiti,
onların təchizatı ilə maraqlanılmış, ortaya
çıxan problemlərin həlli ilə əlaqədar zəruri
tədbirlərin görülməsi təmin edilmiş, eyni
zamanda xidməti vəzifələrini nümunəvi
icra edənlər müxtəlif hədiyyələrlə
mükafatlandırılmışdır.
İşin səmərəliliyini daha da artırmaq
və qarşıya çıxan məsələləri operativ həll
etmək məqsədilə 27 sentyabr 2020-ci il
tarixdən Respublika Hərbi Prokurorluğunda
operativ qərargah yaradılmış, ayrıayrı vaxtlarda hərbi prokuror və onun
müavinləri də daxil olmaqla mərkəzi
aparatın rəhbər və digər işçilərindən ibarət
qruplar, həmçinin müvafiq ərazi hərbi
prokurorluqlarının əməkdaşları döyüş
bölgələrinə ezam edilmişlər. Onlar vəzifə
funksiyalarını yerinə yetirməklə bərabər,
müşahidələr aparmış və hərbi qulluqçuları
dinləyərək hər hansı nöqsan, çatışmazlıq,
problemlərin aradan qaldırılması
məqsədilə səlahiyyətləri çərçivəsində
müvafiq tədbirlər görmüş, eləcə də zəruri
hallarda aidiyyəti üzrə müraciətlər edərək
cavabdeh qurum və şəxslərin qarşısında
məsələ qaldırılmasına nail olmuşlar.
Eyni zamanda, hərbi hissələrdə həm
səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmış,
həm də müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olan şəxslərlə, habelə komandir heyəti
ilə fasiləsiz görüşlər keçirilərək, hərbi
qulluqçuların əhval-ruhiyyəsi öyrənilmiş,
onlarda vətənpərvərlik hislərinin və
döyüş ruhunun daha da yüksəldilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi
təmin olunmuşdur. Sadalananlarla bərabər,
müvafiq tibb müəssisələrində müalicə
alan hərbi qulluqçularla, o cümlədən
onların səhhəti və müalicələrinin gedişi ilə
mütəmadi olaraq maraqlanılmış, diqqət və
qayğı göstərilmişdir.
Bu zəfər yürüşündə cəsur Azərbaycan
hərbçiləri qətiyyətli sərkərdə cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal altındakı
ərazilərimizdə düşmənin otuz ilə yaxın
müddətdə qurduğu istehkamları,
Ermənistanın hərbi texnikasını və hərbi
infrastrukturunu, çoxsaylı canlı qüvvəsini
və nəhayət “yenilməz Ermənistan ordusu”
mifini darmadağın edərək, torpaqlarımızı
qarış-qarış düşmən əsarətindən xilas
etməklə, doğma torpaqlarımızda üçrəngli
şanlı bayrağımızın dalğalandırmışlar.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 13
aprel 2021-ci il tarixdə ADA Universitetində
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış:
münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
adlı beynəlxalq konfransda suallara
verdiyi cavablar yenidən Ermənistanın
ciddi narahatlığına və erməni xalqının
təlaşa düşməsinə səbəb olub. Həmin
konfransda cənab Prezident demişdir:
“...Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb orada
yoldan istifadə edəcəyiksə, niyə biz
İrəvana qayıtmayaq? Hesab edirəm ki,
vaxtı gələndə biz bunu da edəcəyik...
Biz tariximizi yadda saxlayacağıq, ancaq
Ermənistan da daxil olmaqla, heç bir
ölkəyə qarşı ərazi iddiamız yoxdur...”.
Ölkə rəhbərimizin səsləndirdiyi bu fikirlər
Ermənistanda böyük ajiotaja səbəb olub və
təşviş yaradıb. Ermənilər yaxşı bilirlər ki,
cənab Prezident İlham Əliyev verdiyi bütün
vədləri daim yerinə yetirib.
Qeyd etmək zəruridir ki, Vətən savaşı
dövründə Ali Baş Komandan kimi üzərinə
düşən bütün vəzifələri yüksək məharətlə
yerinə yetirən dövlət başçısı cənab
İlham Əliyev, eyni zamanda, informasiya
müharibəsinə də uğurla rəhbərlik edirdi.
Davamlı olaraq xarici kütləvi informasiya
vasitələrinə verdiyi müsahibələrində əcnəbi
jurnalistlər tərəfindən məqsədli şəkildə
ona ünvanlanan qərəzli, heç bir məntiqə
sığmayan və həqiqətə uyğun olmayan
təxribat xarakterli sualları təmkinlə və
yüksək peşəkarlıqla, beynəlxalq hüquqa
və tarixi faktlara əsaslanan zəngin məntiqli
fikirləri ilə cavablandırmaqla onları
“yerlərində otuzdurdu”. Cənab Prezident
torpaqlarımızın işğal edilməsinə və bu
münaqişədə Azərbaycanın haqlı tərəf
olduğuna dünya ictimaiyyətini inandıra
bildi.
Təbii ki, sadalanan bütün bu uğurlar
müzəffər Ali Baş Komandanın mükəmməl
siyasətinin və qətiyyətinin, dövlətimizin
qüdrətinin, Silahlı Qüvvələrimizin gücünün,
hərbi qulluqçularımızın şücaətinin və
xalqımızın mübarizliyinin sayəsində
mümkün olmuşdur. Beləliklə, ölkə başçısı
rəhbərinə güvənən və ona arxalanan
xalqın ümidlərini, həmişə olduğu kimi,
növbəti dəfə də doğrultdu. Hər kəs bir
daha gördü ki, möhtərəm Prezidentin
liderlik nümunəsi digər dövlət başçılarına
örnəkdir. Əminik ki, cənab İlham Əliyev
kimi müdrik liderin və əzmkar xalqın Vətəni
olan doğma Azərbaycanımızın növbəti
uğurları qarşıdadır.

5

23 aprel 2021-ci il, cümə

Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası
Aprelin 22-də Daxili
İşlər Nazirliyində
videokonfrans
formatında mülkiyyət
əleyhinə cinayətlər,
narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı
mübarizə, cinayət
işlərinin istintaqı və
təhqiqat sahəsində
fəaliyyətin nəticələrinə
və qarşıda duran
vəzifələrə həsr
olunmuş kollegiya
iclası keçirilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər, iclası
giriş sözü ilə açan nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazov kriminogen duruma təsiri,
insan hüquq və azadlıqlarının
etibarlı müdafiəsi baxımından bu istiqamətlərdə ətraflı
müzakirələrin aparılmasının
və qarşıda duran vəzifələrin
müəyyən edilməsinin
zəruriliyini diqqətə çatdırıb.
Gündəlikdəki məsələlərlə
bağlı Baş Cinayət Axtarışı
İdarəsinin rəisi polis generalmayoru Arzu Daşdəmirov,
Baş Narkotiklərlə Mübarizə
İdarəsinin rəisi polis polkovniki İslam Hümbətov və
Baş İstintaq və Təhqiqat
İdarəsinin rəisi polis generalmayoru Emil Usubov məruzə

Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın aprelin 21-də Zəngəzur
vilayətinə məlum səfərindən sonra
Ermənistan tərəfindən AzərbaycanErmənistan dövlət sərhədində təxribatlar
törədilib.

Azərbaycan–Ermənistan
dövlət sərhədində
təxribatlar törədilib

edərək həyata keçirilən
tədbirlərdən, əldə edilmiş
nəticələrdən danışıblar.
Məruzə ətrafındakı çıxışlarda aidiyyəti ərazi orqanlarının rəisləri görülmüş işlər
və mövcud çatışmazlıqların
aradan qaldırılması üzrə
həyata keçirilən tədbirlər
barədə məlumat veriblər.
Kollegiya iclasına yekun
vuran general-polkovnik
V.Eyvazov cari ilin birinci
rübündə asayişin və ictimai
təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
bütövlükdə layiqincə yerinə
yetirildiyini, cinayətkarlığa
qarşı mübarizədə, insan
hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində əldə
olunmuş müsbət nəticələrin
hesabat dövründə də qoru-

nub saxlanıldığını və inkişaf
etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Həmçinin xidməti fəaliyyətdə
səmərəliliyin artırılması,
xüsusən vətəndaşların
narkotiklərin ziyanlı
nəticələrindən qorunması,
həmin vasitələrin tranzit
daşınmasının qarşısının
alınması, bu işin sərhədyanı
bölgələrdə daha da
gücləndirilməsi üzrə tapşırıq
və tövsiyələrini verib.
Eyni zamanda, vətəndaş
məmnunluğunun təmin
edilməsinin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən
olduğunu xatırladan nazir bütün müraciətlərə

həssaslıqla yanaşılmasının, cinayətlər nəticəsində
vurulmuş maddi ziyanın
ödətdirilməsinin, hər bir
şəxsin hüquq və azadlığının,
qanuni mənafeyinin etibarlı
müdafiəsinin, bütövlükdə
polisin səlahiyyətinə aid
vəzifələrin peşəkarlıqla
yerinə yetirilməsinin vacibliyini nəzərə çatdırıb.
General-polkovnik Vilayət
Eyvazov əmin olduğunu bildirib ki, daxili işlər orqanlarının
şəxsi heyəti bundan sonra
da qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş funksiyaları layiqincə
həyata keçirəcək, ölkədə
sabitliyin, əmin-amanlığın
davamlılığının təmin edilməsi
üçün qüvvə və bacarığını
əsirgəməyəcəkdir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) mətbuat mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həmin gün axşam saatlarında
Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Seyidlər kəndində yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin
bölmələri, eləcə də bu istiqamətdə Ermənistan tərəfdə
xidmət aparan Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin yerləşdiyi
mövqelər Ermənistan hərbi qulluqçuları tərəfindən atəşə
tutulub.
Hadisə ilə əlaqədar Rusiya sərhədçiləri azərbaycanlı
həmkarlarına müraciət edərək təxribat törədən şəxslərin
içkili vəziyyətdə olduqlarını bildirib və hadisəyə reaksiya
verilməməsini xahiş ediblər.
Rusiya tərəfinin müraciətini nəzərə alaraq, Azərbaycan
sərhədçiləri tərəfindən təmkinlilik nümayiş etdirilib və
cavab atəşi açılmayıb. Hadisədən sonra təxribat törədən
Ermənistan hərbi qulluqçularının ərazidən uzaqlaşdırılması
barədə Azərbaycan tərəfinə məlumat verilib.
Eyni zamanda, həmin gün Qubadlı rayonunun Şurnuxu
kəndi istiqamətində 30-40 avtomobildə dövlət sərhədinə
doğru hərəkət edən bir qrup şəxs erməni dilində Azərbaycan
əleyhinə şüarlar səsləndiriblər.
Dövlət Sərhəd Xidməti rəsmi olaraq bildirir ki, bu
cür təxribat halları gələcəkdə bir daha təkrarlanarsa,
tərəfimizdən ən kəskin cavab tədbirləri görüləcək.

FHN müharibə nəticəsində
psixoloji problemlər yaşayan
vətəndaşlarımıza psixoloji
yardım işini davam etdirir
Qırx dörd günlük Vətən müharibəsində
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında rəşadətli
Azərbaycan Ordusu işğalçı düşmən qüvvələrini
məğlub edərək ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi.

Fransalı hüquqşünaslar Ermənistanın
müharibə cinayətləri ilə tanış olublar
Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, İkinci Qarabağ
müharibəsi ilə əlaqədar şəhid ailələri, qazilər, müharibədən fizikimənəvi əziyyət çəkən insanlar da dövlətimizin diqqətindən kənarda
qalmadı. Hər zaman ölkə başçısının qayğısı ilə əhatə olunan bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli, zəruri tibbi, o
cümlədən psixoloji yardım təminatı daim diqqət mərkəzində saxlanıldı
və bu proses bu gün də davam edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
tərəfindən Türkiyədən dəvət olunmuş peşəkar klinik-psixoloq və
psixoterapevtlər FHN-in mütəxəssisləri ilə birlikdə Vətən müharibəsi
nəticəsində mənəvi-psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın,
o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam
etdirirlər. Belə ki, Bakı şəhəri ilə yanaşı, aprelin ayının 5-dən etibarən
respublikanın cənub bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhərində,
aprel ayının 12-dən etibarən isə şimal-qərb bölgəsini əhatə etməklə
Qəbələ şəhərində türkiyəli psixoloq mütəxəssislərin iştirakı ilə
müharibədən və erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görmüş
vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyasına başlanılıb. Bundan əvvəl
Gəncə və Bərdə şəhərlərində də FHN tərəfindən psixoloji yardım işi
həyata keçirilib.
Ötən müddət ərzində ümumilikdə, 1600 nəfərə yaxın, o cümlədən
130-a yaxın uşaq və yeniyetməyə 3300-dən artıq seans psixoloji
yardım göstərilib. Bu günədək şimal-qərb bölgəsi üzrə 80 vətəndaş, o
cümlədən 2 uşağa 130-dan artıq seans keçirilib. Hazırda psixoloji yardım işi Bakı şəhəri, cənub bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhəri və
şimal-qərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində davam etdirilir.
Ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün FHN-in
“112” qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.
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prelin 22-də fransalı hüquqşünaslar Yasin Yakuti və Eliz Arfi
Gəncədə səfərdə olublar. AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqlar
oktyabrın 11-də və 17-də Gəncədə erməni terroru nəticəsində çoxsaylı
insanın öldüyü, yaralandığı və böyük dağıntıların törədildiyi əraziyə gəliblər.
Gəncə şəhər prokuroru Azad Qarayev
Ermənistanın hərbi cinayətləri ilə tanış olan
qonaqlara məlumat verərək bildirib ki, işğalçı düşmənin silahlı qüvvələri beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini pozaraq
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə
almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutub.
Bildirilib ki, Ermənistan ordusunun oktyabrın 11-də Gəncədə törətdiyi müharibə
cinayəti nəticəsində 5-i qadın olmaqla, 10
nəfər həlak olub. Həmçinin 10-u qadın,
9-u azyaşlı olmaqla, 34 nəfər yaralanıb.
Belə müharibə cinayətlərindən sonuncusu oktyabrın 17-də törədilib. Gəncənin
mərkəzi hissəsinin raket atəşinə tutulması
nəticəsində 6-sı uşaq olmaqla, 16 nəfər
həlak olub, 55-dən çox şəxs yaralanıb,
çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə,
nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan
dəyib.
Qeyd olunub ki, əhalinin sıx yaşadığı
ərazilərə “Toçka-U”, “Smerç”, “Skad” və
digər raketlərlə gecə saatlarında hücumun

Baş Prokurorluq: 7 nömrəli Tibbi Sosial
Ekspert Komissiyasının sədri həbs edilib
Xəbər verildiyi kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
(ƏƏSMN) yanında Dövlət Tibbi–Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya
Agentliyinin 7 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Oruc
Məmmədovun qanunsuz olaraq əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi üçün
vətəndaşdan 2500 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində
alması faktı ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi
başlanıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
cinayət işi üzrə aparılmış intensiv istintaqəməliyyat tədbirləri ilə Oruc Məmmədovun
digər qanunsuz hərəkətlərə yol verməsi
faktları da müəyyən olunub.
Belə ki, Oruc Məmmədovun koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxmaqla
stasionar şəraitdə müalicəyə ehtiyacı olan
şəxsin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zığ
qəsəbəsində yerləşən Tibb Mərkəzinin
koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün
nəzərdə tutulan modul tipli hospitalına
yerləşdirilməsinə öz həqiqi təsir imkanlarından istifadə edərək kömək göstərilməsi
müqabilində vətəndaşdan 4 min manat

məbləğində pul vəsaitini almasına əsaslı
şübhələr yaranıb.
Qeyd olunanlarla bağlı Oruc
Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin
311.2-ci (vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə
rüşvət alma) və 312-1.1-ci (vəzifəli şəxsin
qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz
alveri) maddələri ilə ittiham elan edilib,
məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs
qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda həmin cinayət işi üzrə
cinayətlərin törədilməsində hər hansı
formada iştirak etmiş digər şəxslərin
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri
tədbirlər davam etdirilir.

həyata keçirilməsi çoxlu sayda dinc insanın qətlə yetirilməsi məqsədi daşıyıb.
***
Aprelin 22-də fransalı hüquqşünaslar
Yasin Yakuti və Eliz Arfi işğaldan azad
olunmuş Ağdam rayonunda Şahbulaq
qalasını ziyarət ediblər.
Onlara qalanın tarixi barədə məlumat
verilib.
Qeyd edilib ki, Şahbulaq kəndi
yaxınlığında yerləşən bu qala 17511752-ci illərdə Qarabağ xanlığının banisi
Pənahəli xan tərəfindən inşa edilib. Elmi
ədəbiyyatda “Şahbulaq qəsri” adı ilə tanınan abidə, əslində, iri qəsr kompleksinin iç
qalası olub. Kompleks yaşayış evlərindən,
bazar, hamam və məsciddən ibarət idi.
Kompleksin ətrafı mühafizə divarları,
nəzarətçi qüllələri ilə əhatələnib. Şahbulaq saray kompleksinin şimal-qərbində,
bulağın yaxınlığında məscid də inşa edilib.
Qəsr adını gur sulu bulağın adından alıb.
Pənahəli xan Şuşa qalasını inşa
etdirənədək Şahbulaq qalası Qarabağ

xanlığının inzibati mərkəzi olub. Şahbulaq tikililəri Qarabağ xanlığının, xüsusilə
də onun paytaxtı olmuş Şuşa şəhərinin
memarlığına təsir göstərib.
Hazırda Şahbulaq qəsr kompleksindən
bulaq yanındakı təpə üzərində ucalan qala
və məscid binası qalıb. Ermənilər 1993-cü
ildə Ağdamı işğal etdikdən sonra əksər
abidələrimiz kimi, Şahbulaq qalasını da
erməniləşdirməyə çalışıblar.
***
Aprelin 22-də fransalı hüquqşünaslar Yasin Yakuti və Eliz Arfi işğaldan
azad olunmuş Ağdam rayonunda Cümə
məscidini ziyarət ediblər.
Səfər iştirakçılarına məscidin tarixi və
erməni barbarlığı barədə məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, ermənilər işğal etdikləri
digər rayonlarda olduğu kimi, Ağdamda
da Azərbaycanın tarixi-mədəni irsinə qarşı
görünməmiş vandalizm həyata keçiriblər.
Rayondakı abidələr, mədəniyyət ocaqları,
məscidlər, qəbiristanlıqlar dağıdılıb, təhqir
edilib, bəziləri isə erməniləşdirilib.
Bildirilib ki, Ağdam məscidi də
ermənilər tərəfindən dağıntılara məruz qalıb, minarələri daxildən sökülüb, tavanı bir
neçə yerdən uçurulub, dizayn və yazıları
bilərəkdən yararsız, tanınmaz vəziyyətə
salınıb.

İsrail səfirliyinin müvəqqəti işlər
vəkili Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksini ziyarət edib
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin
müvəqqəti işlər vəkili Doron Peer Quba
Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib.
Doron Peer 1918-ci ildə Qubada cinayətkar
erməni hərbi dəstələri tərəfindən törədilmiş
soyqırımı qurbanlarının dəfn olunduğu yerdə
ucaldılmış abidəni ziyarət edib, erməni-bolşevik
birləşmələrinin törətdikləri soyqırımı haqqında
ətraflı məlumatlandırılıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə yaradılan Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksi 2013-cü il sentyabrın 18-də açılıb.
Kompleksdə XX əsrin əvvəllərində Quba şəhərinin
müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, o zaman burada
aparılan tikinti-quruculuq işləri, əhalinin həyat tərzi
haqqında fotolar var. Burada quraşdırılmış sensor
ekranlı monitordakı xüsusi xəritədə ermənilərin
ötən əsrdə xalqımıza qarşı respublikamızın
müxtəlif bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımı

aktları barədə bir neçə dildə məlumat əldə etmək
mümkündür.
Bildirilib ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən
aşkarlanıb. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda
geniş tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqatlar
nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin
yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə
bağlı olduğu müəyyən edilib.
Doron Peer Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.

AZƏRTAC

Ermənistanın müharibə
cinayətləri davam edir
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina
xəritələrinin hələ də Azərbaycana verilməməsi
Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir.
Ermənistan həm bu, həm də digər cinayətlərə
görə beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab
verməlidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Milli
Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri Səttar Möhbalıyev deyib.
Deputat
 rezident İlham
P
Əliyevin aprelin
20-də Azərbaycan
Televiziyasına verdiyi müsahibəsində
Zəngəzur dəhlizi ilə
bağlı səsləndirdiyi
fikirlərin ölkəmizin
və xalqımızın
mənafeləri baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb
etdiyini vurğulayaraq deyib: “Prezident İlham Əliyevin söylədiyi
hər bir söz, səsləndirdiyi hər bir fikir bütünlüklə Azərbaycanın
mənafelərinə uyğundur və Cənubi Qafqazda yaranmış yeni
reallıqlar fonunda xalqımızın milli maraqlarını prioritet kimi önə
çıxarır. O cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan
bərpa-quruculuq işlərindən danışarkən dövlətimizin başçısı yol
infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə
işlərin getdiyini söylədi.
Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq Zəngəzur dəhlizi
ilə bağlı çox mühüm fikirlər səsləndirdi: “Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam
cavab verir. Biz Zəngəzur dəhlizini icra edəcəyik, Ermənistan
bunu istəsə də, istəməsə də. İstəsə, daha asan həll edəcəyik,
istəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən müharibədən
əvvəl və müharibə dövründə demişdim ki, bizim torpağımızdan
öz xoşunuzla rədd olun, yoxsa sizi zorla çıxaracağıq. Belə də
oldu. Zəngəzur dəhlizinin taleyi də eyni olacaq. Bizim əsas
rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir yolunun, avtomobil yolunun
çəkilişi vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər səfərbər olunub ki,
bu layihə icra edilsin. Beləliklə, Azərbaycan xalqı 101 il bundan
əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaqdır”.
Artıq, sadəcə, Azərbaycan xalqı deyil, bütün dünya bilir ki,
Azərbaycan Prezidenti verdiyi bütün vədlərə istisnasız əməl
edir. Buna görə də tam əminliklə demək olar ki, Zəngəzur
dəhlizinin istifadəyə verilməsi, sadəcə, zaman məsələsidir”.
Ermənistan hökumətinin müharibə cinayətlərindən hələ də
əl çəkmədiyini və bunun müqabilində beynəlxalq qurumların
heç bir tədbir görməməsinin yolverilməz olduğunu bildirən
Səttar Möhbalıyev deyib: “Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əsas infrastruktur layihələrinə artıq start verib.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ictimaiyyətini bu barədə
dəfələrlə məlumatlandırıb. Azad edilmiş ərazinin elektrik
təchizatının təmin edilməsi istiqamətində işlər böyük intensivliklə
həyata keçirilir. Həmçinin yol infrastrukturunun yaradılması ilə
bağlı bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir. Lakin bütün bu işlərin
daha sürətlə həyata keçirilməsi mümkün olsa da, Ermənistanın
növbəti müharibə cinayətləri onları icrasını xeyli ləngidir”.

Azərbaycan döyüş meydanında
olduğu kimi, bütün siyasi
arenalarda da Ermənistan
üzərində qələbə əldə edib
eynəlxalq hüququn prinsipləri var.
Müharibə dövründə əsir və girov götürülmüş insanlar üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarına uyğun olaraq qarşılıqlı şəkildə və
“hamının-hamıya” prinsipi ilə mübadilə olunub.
Azərbaycan 44 nəfəri, Ermənistan isə 14 nəfəri
təhvil verib. Üçtərəfli Bəyanat imzalanandan sonra
saxlanılanlar hərbi əsir hesab olunmur. Onlara
“hərbi əsir” terminini tətbiq etmək olmaz. Bu, onların vəziyyəti ilə uyğun gəlmir.
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Bu fikirləri
Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü Rafael
Hüseynov AZƏRTAC-a
müsahibəsində söyləyib.
Deputat bildirib ki,
rəsmi məlumata əsasən
onlar Şirak vilayətindən
Ermənistanın hərbi
xidmətə çağırdığı
hərbçilərdir. Onlar
Azərbaycan əsgərlərinə,
mülki əhalisinə qarşı
hərbi təxribatlar
törətmək məqsədilə göndərilmiş təxribat dəstələridir. Onlar
təxribatçılar, dəqiq desək terroristlərdir. Ermənistanın
bu səyləri heç bir nəticə verməyəcək. Onlar müxtəlif
demaqogiya xarakterli vasitələrdən istifadə edərək, bəzi
məsələlər qaldırırlar.
Azərbaycan Prezidentinin açılışını etdiyi və böyük
zəfərimizin ən əsas rəmzinə çevrilmiş, gələcəkdə
gənclərimiz üçün tərbiyə örnəyi olacaq Hərbi Qənimətlər
Parkımız erməniləri yandırır. Xüsusilə də, o parkda nümayiş
olunan qənimətləri gördükcə ermənilər yanıb yaxılır.
AŞPA-da onların bu lüzumsuz çıxışları artıq istehza ilə
qarşılanır. Ermənistanda qarşıdan parlament seçkiləri gəlir.
Burada AŞPA-da olan erməni deputatların yəqin ki, böyük
əksəriyyəti parlamentdə olmayacaqlar. Ona görə həmin
erməni deputatlar bu qədər canfəşanlıq edərək, yararlı
olduqlarını göstərməyə çalışırlar. Səs qazanmaq məqsədilə
belə üsullara əl atırlar.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri qalib ölkənin
nümayəndələri kimi çıxış edir və fikirlərini bildirirlər.
Azərbaycan cəbhədə olduğu kimi, bütün siyasi arenalarda
da Ermənistan üzərində qələbə əldə edib.
AŞPA-nın fəaliyyətdə olan Nazirlər Komitəsinin sədrinə
yazılı suallar da ünvanlanıb. Sessiyadan əvvəl yazılı sual
ünvanlanmalıdır. Mən də Nazirlər Komitəsinə yazılı sual
ünvanlamışdım. Sualın cavabı ingilis və fransız dillərində
komitənin xüsusi buraxılışında dərc olunub.
“Nazirlər Komitəsi 47 üzv ölkədən olan deputatların
qaldırdığı məsələlərin həllinə səlahiyyətləri çərçivəsində
kömək göstərməyə çalışır. Lakin münaqişənin tənzimlənməsi
ilə bağlı məsələlər bilavasitə Minsk qrupu ilə bağlıdır”, - deyə
Komitə suala cavabda bildirib.
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zərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ötən il 44 günlük Vətən müharibəsində
müzəffər Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən parlaq qələbə
əldə edildi. Bu möhtəşəm uğuru son 25 il ərzində qalibiyyətin
beynəlxalq hüquqi normativ bazasının formalaşdırılması,
informasiya
blokadasının
yarılması,
Azərbaycanın
haqq səsinin dünyaya çatdırılması, milli iqtisadiyyatın
gücləndirilməsi, ordu quruculuğunda həyata keçirilən
islahatlar, qəhrəman zabit və əsgərlərimizin şücaəti, ən əsası
isə dövlətimizin başçısının qətiyyəti şərtləndirdi.

Hazırda düşməndən
təmizlənən ərazilərdə bərpaquruculuq tədbirləri həyata
keçirilir, infrastruktur layihələri
reallaşdırılır. Ziyanın hesablanması aparılır, şəhərlərin baş
planları tərtib olunur. İlk növbədə,
Ağdam şəhərinin və bu rayonun
bütövlükdə baş planı hazırlanır.
Bütün bunlardan sonra isə sosial
obyektlərin, inzibati binaların
inşası, nəhayət, məskunlaşmaya
başlanılması nəzərdə tutulur.
Xatırladaq ki, hazırda bərpa
ilə əlaqədar kompleks yanaşmanı
təmin etmək üçün dörd mərhələdə
fəaliyyətin reallaşdırılması planlaşdırılır. Bu, ilkin mərhələdə
idarəetmə və təhlükəsizliyi, infrastruktur məsələlərinin həllini, növbəti
mərhələlərdə isə sosial xidmətlərin
fəaliyyətini, iqtisadiyyatın yenidən
qurulması və inkişafını özündə
ehtiva edir.
Prezident İlham Əliyev aprelin
20-də Azərbaycan Televiziyasına
müsahibəsində də işğaldan azad
olunan ərazilərdə aparılan bərpaquruculuq işləri barədə ətraflı danışıb. Dövlətimizin başçısı deyib:
“İndiki mərhələdə orada müxtəlif
istiqamətlər üzrə işlər görülür, minalardan təmizləmə prosesi gedir.
Burada ən böyük çətinlik ondan
ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bizə
mina xəritələrini vermir, bundan
imtina edir. Halbuki biz dəqiq
bilirik ki, onlarda belə xəritələr
var. Sadəcə olaraq, bu xəritələri
verməmək Ermənistanın növbəti
hərbi cinayətidir.
Ölkə rəhbəri daha sonra
minatəmizləmə işlərinin sürətlə
aparılması üçün yeni avadanlıq
alındığını, Minatəmizləmə Agentliyinin ştat vahidlərinin artırıldığını,
Türkiyə və Rusiyanın, eləcə də
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin
bu məsələdə fəallıq göstərdiklərini
diqqətə çatdırıb.

Müharibə qurtardı...
İndi bərpa və quruculuq dövrüdür
Onu da qeyd edək ki,
düşməndən təmizlənən torpaqlarda minatəmizləmə əməliyyatları
ilə paralel olaraq, əsas infrastruktur layihələri də həyata keçirilir.
Ərazilərin elektrik təchizatının
reallaşdırılması üçün həm xətlər
çəkilir, həm də yeni yarımstansiyalar tikilir. Hazırda Şuşa şəhərinin
elektrik enerjisi ilə təminatında
heç bir problem yoxdur. Bu gün
Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir. Yol infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı
bütün istiqamətlər üzrə işlər də gedir. Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrayıl,
Bərdə-Ağdam, Göygöl-ToğanalıKəlbəcər avtomobil yollarının
tikintisi sürətlə aparılır. Bununla
paralel olaraq Bərdə-Ağdam və
Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir
yolu infrastrukturu da yaradılmaqdadır. Bu yol Zəngəzur dəhlizinə
gəlib çatacaq və artıq işlər cədvəl
üzrə görülür.
Zəngəzur dəhlizindən söz
düşmüşkən qeyd edək ki,
dövlətimizin başçısı Azərbaycan
Televiziyasına verdiyi müsahibədə

Vətən müharibəsi Zəfərlə başa
çatdı. Torpaqlarımız işğaldan azad
edildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
işğaldan azad edilmiş ərazilərə
səfərlərində ermənilərin viran qoyduğu torpaqlarımızın bərpa ediləcəyini
bildirdi. Vətən müharibəsində ordu ilə
nəfəs alan, ordunun qələbə ruhunun
ilhamçısı olan xalq bu proqramda
da fəal iştirak etmək əzmindədir.
Dünya görəcək ki, güclü Azərbaycan
dövləti dünyəvi, bəşəri dövlət olaraq
torpaqlarını qorumağı da bacarır,
onu əkib-becərməyi də, qurub-yaratmağı da. Ölkə başçısının əyalətlərə
səfərlərində quruculuq proqramlarının
həyata keçirilməsi istiqamətində qlobal işlər görüləcəyinə zəmin yaranır.
Sevindirici haldır ki, belə proqramların
gerçəkləşməsinin başlıca iştirakçısı
yerli əhalidir, yəni əhali cəfasına qatlaşmaq istəyir ki, səfasına da yiyələnə
bilsin.
Prezident İlham Əliyevin Hacıqabula səfəri də bu baxımdan
tarixiləşəcək. Ölkə başçısının səfəri

bu barədə də ətraflı bəhs edib:
“Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək
maraqlarımıza tam cavab verir. Biz Zəngəzur dəhlizini icra
edəcəyik, Ermənistan bunu istəsə
də, istəməsə də. İstəsə, daha
asan həll edəcəyik, istəməsə də
zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən
müharibədən əvvəl və müharibə
dövründə demişdim ki, bizim
torpağımızdan öz xoşunuzla rədd
olun, yoxsa sizi zorla çıxaracağıq.
Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin
taleyi də eyni olacaq”.
Yaxın gələcəkdə içməli su, sanitariya və irriqasiya sistemlərinin
də yenidən qurulması prosesinə
başlanacaq. Bu isə insanların
həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına və sonrakı mərhələdə iqtisadi
baxımdan ailə-ev təsərrüfatlarının
canlanmasına töhfə verəcək.
Azərbaycan Prezidenti
sözügedən müsahibəsində mühüm bir məqama da toxunub.
Dövlətimizin başçısı işğaldan azad
edilən ərazilərdə bərpa-quruculuq
işləri ilə bərabər düşmən tərəfindən

vurulan ziyanın hesablanması
prosesinin davam etdirildiyini,
bu məsələ ilə bağlı ölkəyə xarici
mütəxəssislərin cəlb edildiyini,
işlər tamamlandıqdan sonra isə
təbii sərvətlərimizdən qanunsuz
yararlanan Ermənistan və onun
xarici tərəfdaşlarının beynəlxalq
məhkəməyə veriləcəyini vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri müsahibəsində
daha sonra Qarabağ və ətraf
rayonlarda reallaşdırılacaq “Ağıllı
kənd” layihəsi ilə bağlı fikirlərini
də diqqətə çatdırıb: “Birinci pilot
layihə Zəngilan rayonunda icra
ediləcək - “Ağıllı kənd” layihəsi.
Bu layihə üç kəndi – 1-ci, 2-ci,
3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edəcək
və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu
layihənin təməli də qoyulacaq.
Zəngilanda olarkən mənə bu
layihə ilə bağlı məruzə edildi və
indi təməlqoyma mərasimi üçün
hazırlıq işləri aparılır. Ümid edirəm
ki, gələn il artıq bu ilk pilot layihə
icra ediləcək və beləliklə, əvvəlcə
keçmiş köçkünlərin birinci qrupu
öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar”.

Otuz ilə yaxın müddətdə hamı Vətən
deyirdi, torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi üçün. İndi də hamı Vətən
deyir, işğaldan azad edilmiş şəhərlərin,
kəndlərin yenidən qurulması üçün.
Zaman anlamında sabah da hamı Vətən
deyəcək, yenidən qurulmuş şəhərlərin,
kəndlərin dinamik inkişafı üçün...
məşğuldurlar. Mənim göstərişimlə
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində bir
neçə istehkamçı tabor yaradılıb ki,
onlar da bu işlərdə fəal iştirak edirlər
və bu günə qədər ən böyük sahəni
məhz Müdafiə Nazirliyi təmizləyib.
Bununla paralel olaraq, əsas infrastruktur layihələrinə start verildi”.
Azərbaycan Prezidenti
müsahibədə dövlətçilik tariximizlə,
dövlətçiliyimizlə bağlı olduqca
diqqətçəkən bir məqama da toxunmuşdur. Bu, məqam “Mən
azərbaycanlıyam!” deyənlərin hamısının qürurunu kükrədir. Bu, yüz ilin

sürətləndirəcəkdir.
Regionda içməli su layihəsinin
2013-cü ildə icra edildiyini, şəhərin
içməli su ilə təmin olunduğunu,
yolların 75 faizinin yenidən çəkildiyini
diqqətə çatdıran ölkə başçısı rayonda
bir çox sosial layihələrin də həyata
keçirildiyini bildirmişdir.
Aqrar sektorda ölkə başçısının
təşəbbüsü ilə son illərdə olduqca
mühüm proqramlar reallaşdırılmışdır.
Müharibə şəraitində belə proqramların həyata keçirilməsi dövlətin iqtisadi
inkişafının səviyyəsi ilə bağlıdır. Hacı-

Göründüyü kimi, Prezident
İlham Əliyev bərpa olunan yaşayış
sahələrində müasir iqtisadi və
texnoloji innovasiyaların tətbiqini
xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır.
Bu isə Qarabağın yaxın gələcəkdə
“ağıllı region” kimi dünyada tanınacağına əlverişli şərait yaradır.
Bu baxımdan Zəngilan rayonunun
Birinci, İkinci və Üçüncü Ağalı
kəndlərində ilk olaraq “ağıllı kənd”
layihəsinin həyata keçirilməsi
mühüm önəm daşıyır.
İnşa ediləcək “ağıllı kənd”lərdə
sakinlərin enerjiyə tələbatı yalnız
alternativ enerji mənbələri hesabına ödəniləcək. Eyni zamanda,
texnoloji innovasiyanın tətbiqi
istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı
kənd təsərrüfatı” və alternativ
enerji kimi sahələrin inkişafını
sürətləndirəcək.
Bir müddət bundan əvvəl
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlər”də də qlobal
iqlim dəyişikliklərinin miqyasının
azaldılması, təmiz ətraf mühitin

atılmaqdadır. Bu gün Hacıqabul
rayonunda, eyni zamanda, Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin inkişafı ilə
bağlı əlavə göstərişlər verilib. Əlavə
beş müəssisə yaradılacaq. 2017-ci
ildə mənim sərəncamımla yaradılmış bu Sənaye Məhəlləsi artıq beş
müəssisəyə sahibdir. Onların açılışı
bu gün olub”. Bu fikirlər ölkədə iqtisadi inkişafın parametrləri haqqında
informasiya da verir, onun həyata
keçiriləcəyi haqqında zəmanət də.
Azərbaycan dünyəvi dövlət olaraq bütün sahələrdə dinamik inkişafdadır. Müasir dünyanın ən başlıca
inkişaf sahələri onun yolları ilə də
müəyyənləşdirilir. İşğaldan azad
edilmiş rayonlarda 28 il müddətində
yollar da bərbad hala salınıb. Yeri
gəlmişkən, ölkə başçımız bunlara
görə Ermənistanın cavab verəcəyini
əminliklə, qətiyyətlə bildirib. Yollar abadlaşdırılmasa, əsaslı təmir
edilməsə, yenisi salınmasa, orada şəhərlərin, kəndlərin yenidən

təmin olunması və Azərbaycanın
“yaşıl artım” ölkəsinə çevrilməsi
kimi məsələlər yaxın onilliyin əsas
strateji istiqaməti kimi göstərilib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev “Ağıllı
şəhər” (Smart City) və “Ağıllı
kənd” (Smart Village) konsepsiyasının hazırlanması haqqında 19
aprel 2021-ci il tarixli sərəncam
imzalayıb.
Sərəncamda qeyd edilir ki,
Azərbaycan Respublikasının
şəhər və kəndlərində göstərilən
xidmətlərin keyfiyyətinin,
təhlükəsizliyinin, səmərəliliyinin
artırılması, onların göstərilməsində
informasiya texnologiyalarının
tətbiqi, habelə həmin xidmətlər
üzrə mövcud resursların səmərəli
istifadəsi, habelə idarə olunmasının təmin edilməsi şəhər və kənd
yerlərində dayanıqlı inkişafın əsas
prioritetlərindəndir.
Müasir telekommunikasiya,
sensor, “Böyükhəcmli məlumatlar”
(Big Data) və digər rəqəmsal və
süni intellekt texnologiyalarının,
həmçinin innovasiya və biliklərin

ilhaqı faktına işıq salan məqamdır,
tarixin səhvini düzəltməyə yönəldilən
haqq, ədalət, bəşərilik mövqeyidir. Dövlət başçımızın çıxışı xalqın
niyyətinin ifadəsi kimi dinlənilmişdir,
ölkə xaricində də belə anlaşılacaqdır: “Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir. Biz Zəngəzur
dəhlizini icra edəcəyik, Ermənistan
bunu istəsə də, istəməsə də. İstəsə,
daha asan həll edəcəyik, istəməsə
də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən
müharibədən əvvəl və müharibə
dövründə demişdim ki, bizim torpağımızdan öz xoşunuzla rədd olun,
yoxsa sizi zorla çıxaracağıq. Belə
də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taleyi
də eyni olacaq. Bizim əsas rəqibimiz
zamandır. Çünki dəmir yolunun, avtomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir.
Ona görə bütün güclər səfərbər olunub ki, bu layihə icra edilsin. Beləliklə,
Azərbaycan xalqı 101 il bundan əvvəl
bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura
qayıdacaqdır”.
Ölkə başçısının bu səfəri də istər
konkret regionda, istərsə də ölkə
miqyasında sosial-iqtisadi inkişafın istiqamətlərini dəqiqləşdirəcək,
nəzərdə tutulan inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsini

qabula səfərində Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə ölkə
başçısı aqrar sektorda görüləcək işlər
haqqında demişdir: “Son bir neçə il
ərzində kənd təsərrüfatına qoyulan
iki milyard manat vəsait çox böyük
vəsaitdir. Bu aqroparklar - “Aqro
Dairy” və “Azərsun” aqroparkları son
4-5 il ərzində yaradılmışdır. Bütün
ölkə üzrə aqroparklarda çalışanların sayı yeddi mini ötüb. Bunlar
kəndlərdə yaşayan insanlar üçün iş
yerləridir. Biz daxili istehsalı və qeyrineft sektorunu stimullaşdırırıq. Mən
həm “Aqro Dairy”da, həm də burada
– “Azərsun” aqroparkında onları idarə
edən şəxslərə tövsiyə etmişəm ki,
azad olunmuş torpaqlarda, Qarabağda buna oxşar təsərrüfatlar yaradılsın və bu istiqamətdə ilkin addımlar

qurulması xeyli çətinləşər. Camaat
doğma ocağına can atır. Bu prosesin tezləşdirilməsi onların uzun
illər boyu çəkən ağrı-acılarına,
mənəvi sıxıntılarına təsəlli olacaq. Seçicilərim bu prosesi Vətən
müharibəsində qazanılan Zəfərə
böyük ehtiram hesab edir. Onlar da
deyirlər ki, belə olmasa, ölkə başçısının nəzərdə tutduğu “ağıllı kənd”
layihəsini operativ müddətdə yerinə
yetirmək çətinləşər.
Ümumiyyətlə, cənab Prezidentimizin Hacıqabula səfəri regionların
timsalında ölkənin dinamik inkişafının
konturları haqqında müfəssəl informasiya verir.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Hacıqabulda sənaye məhəlləsinin
yaradılması sənayeləşməyə
dövlət dəstəyinin təzahürüdür

P

rezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar
qeyri-neft sektorunun daha da inkişaf etdirilməsi və iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır.

Son günlər dövlətimizin başçısının
iştirakı ilə xüsusilə qeyri-neft sektoru üçün
vacib olan müəssisələrin açılışı həyata
keçirilir. Hacıqabul rayonunda sənaye
məhəlləsinin yaradılması Azərbaycanda
sənayeləşməyə dövlət dəstəyinin təzahürü
kimi xarakterizə olunmalıdır. Sənaye
məhəllələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar
genişmiqyaslı yeni güzəştlərdən istifadə
etmək imkanına malikdirlər. Bu, bir tərəfdən

Regionlarımızda dinamik
iqtisadi inkişaf təmin ediləcək

regionda sosial həyatın yenilənməsi,
əhalinin rifahının yaxşılaşması
istiqamətində konkret tədbirlər həyata
keçiriləcəyinin zəmanətidir. Bu
zəmanət ölkədə insan amilinə xüsusi
diqqət yetirilməsinin zəmanətidir. Hər
belə səfər həmin regionun inkişafında
yaddaqalan yeniliklərlə nəticələnir.
Vətən müharibəsi başa çatsa da
onun fəsadlarının aradan qaldırılması
davam etməkdədir. Ən təhlükəli fəsad
ermənilərin qoyub getdiyi minalardır.
O minalar təmizlənməyincə işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə tikinti işlərinin
aparılması, aqrar sektorun inkişafı
mümkün olmayacaq. Bu baxımdan
minalar təmizlənməlidir. Ölkə başçısı
Hacıqabulda verdiyi müsahibədə
bu məqamı da diqqətə çatdırmışdır:
“Müharibə başa çatandan sonra mina
xəritələri verilmədiyi üçün 100-dən
çox ancaq mülki vətəndaş yaralanıb
və həlak olub. Bu istiqamətdə işlər
davam etdiriləcək. Yeni avadanlıq
alınır, Minatəmizləmə Agentliyinin
ştat vahidlərinin artırılması ilə bağlı
Sərəncam verilib. Çalışacağıq, bütün
güclərimizi maksimum səfərbər edək
ki, minatəmizləmə işləri sürətlə getsin. Eyni zamanda, həm Türkiyədən,
həm Rusiyadan bu sahədə kömək
göstərən hərbçilər də bu işlərlə

istifadə edilməsi sosial-iqtisadi
münasibətləri daha səmərəli
edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər
zəncirində yeni gəlir imkanları
yaradır. Qeyd edilən texnologiyaların bir-birilə inteqrasiya olunmuş
formada istifadəsi ilə rəqəmsal
məlumatların formalaşdırılması,
yığılması, saxlanılması, işlənilməsi
və analitik təhlillər əsasında
qərarvermə və idarəetmənin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi
səmərəli, eləcə də keyfiyyətli
xidmətlərin göstərilməsi üçün
geniş imkanlar açır. Bu imkanlar
şəhər və kəndlərdə göstərilən
xidmətlərin növbəti inkişaf
mərhələsində funksional, genişmiqyaslı “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı
kənd” xidmətlərinə keçid üçün
zəmin yaradır.
Dövlətimizin başçısı düşməndən təmizlənən
ərazilərdəki kəndlərin bərpasından
danışarkən, bildirib ki, burada
da işlər mərhələlərlə görüləcək.
İlk növbədə, mövcud infrastruktura yaxın olan kəndlər bərpa
olunacaq. Çünki həm vaxt, həm
səmərəlilik baxımından bu, daha
məqsədəuyğundur. Ona görə
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın
olan kəndlərinin bərpası ilə bağlı
müvafiq göstərişlər verilib.
Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının tikintisinin sürətlə
aparıldığını və yaxın gələcəkdə
Zəngilan rayonunda da yeni
hava limanının inşasına start
veriləcəyini, üçüncü hava limanının isə Laçın rayonu ərazisində
salınacağını vurğulayıb.
Azərbaycan Prezidentinin
tapşırığına uyğun olaraq, hər bir
bölgənin təbii ehtiyatları, ənənəvi
iqtisadiyyat sahələri, nəqliyyat
qovşaqları nəzərə alınaraq, müvafiq iqtisadi rayonun profili, ixtisaslaşması nəzərdə tutulub. Həmçinin
bu işlərin görülməsi zamanı dövlət
vəsaitlərinə qənaət edilməsi və
investisiyaların səmərəliliyinin
artırılması məqsədilə ayrı-ayrı
sahələr üzrə dövlət-özəl sektor
tərəfdaşlığından geniş istifadə
edilməsi və xüsusi güzəştli iqtisadi
rejimin tətbiqi planlaşdırılır.

həmin məhəllələrə yerli investisiyanın cəlb
edilməsinə imkan verir, digər tərəfdən
sahibkarların dövlət dəstəyindən daha geniş
faydalana bilmələrinə şərait yaradır. Bu,
həm də regionların inkişafı baxımından son
dərəcə vacibdir.
Sənaye məhəllələrində fəaliyyət
göstərən sahibkarlar dövlət dəstəyi ilə yeni
iş yerlərinin yaradılmasını həyata keçirirlər.
Bu, yerli istehsalın və ixrac imkanlarının
genişləndirilməsinə xidmət edir. Ona görə
də reallaşdırılan siyasət həm məşğulluğun
təmin olunmasına, həm də Azərbaycanın
istehsal və ixrac imkanlarının artırılmasına
gətirib çıxarır.
Yeni müəssisələr sənayedə və
bütövlükdə real sektorda kifayət qədər
prioritet istiqamətlər üzrə yaradılıb.
Elektrik enerjisi istehsalı sahəsində yeni

yarımstansiyaların istifadəyə verilməsi,
Azərbaycanın elektrik enerjisi istehsalı və
ixrac imkanlarının artırılması ondan xəbər
verir ki, ölkəmiz artıq sənayedə yeni və
rəqabətli məhsulların da ixracını həyata
keçirir.
Göründüyü kimi, dövlət başçısının
sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq,
respublikada mövcud təbii və iqtisadi
resursların istehsala cəlbi, yeni sənaye
sahələrinin yaradılması, onların ən
müasir texnologiyalarla təmin edilməsi
istiqamətində sistemli tədbirlər uğurla
həyata keçirilir. Başqa sözlə, iqtisadi
tərəqqidə “Bizim uğurlu inkişafımız
qeyri-neft sənayesinin hesabına təmin
edilməlidir” prinsipini strateji kurs kimi
müəyyənləşdirən Prezident İlham
Əliyev sənayenin modernləşdirilməsi və
strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft
sənayesinin ixrac potensialının artırılması,
enerjidən səmərəli istifadə edən, yüksək
əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli
sənaye istehsalının genişləndirilməsi, yeni
istehsal sahələri üçün ixtisaslı kadrların
hazırlanması və s. kimi məsələlərə xüsusi
önəm verir.
Hazırda ölkədə sənayenin yeni
modellərinin tətbiqi də diqqət mərkəzində
saxlanılır. Yeni istifadəyə verilən və müasir
texnologiyalara əsaslanan sənaye parkları
və məhəllələri, aqroparklar ixracyönümlü
məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə,
neft-qaz amilindən asılılığın daha da
azaldılmasına əlverişli imkanlar açır.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı
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Azərbaycanda koronavirusa
2047 yeni yoluxma
faktı qeydə alınıb

Creative Spark layihəsi çərçivəsində Böyük Britaniyanın
Grinviç Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) və Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin (ATMU) əməkdaşları arasında “Turizmdə
sahibkarlıq istiqaməti” adlı təlimçilərin onlayn təlimi
keçirilib.

ATMU nümayəndələri
təlimdə iştirak ediblər
nun doqquz nəfər akademik heyət
üzvü iştirak edib.
ATMU Birləşmiş Krallığın dəstəyi
ilə “British Council” tərəfindən
maliyyələşdirilən bu proqrama
2021- ci ildə qoşulub. Qeyd olunmuş
təlimə əlavə olaraq, Creative Spark
çərçivəsində bu günə kimi 25 nəfər
ATMU tələbəsi və əməkdaşı üçün
"Learn English Select" onlayn dil kursundan yararlanaraq dil bacarıqlarını
inkişaf etdirməyə imkan yaranmışdır.

Turizmdə sahibkarlıq sahəsi
üzrə tədris metodologiyalarının
tətbiqi, tələbə auditoriyasının
təşviq edilməsi, müasir çağırışlar
kimi mövzuları əhatə edən onlayn
görüşdə Grinviç Universitetinin
müəllimi və tədqiqatçısı Dr. Jithendran Kokkranikal məruzəçi
olaraq çıxış etmiş, ATMU və
UNEC nümayəndələri mövzu ilə
əlaqədar maraqlı fikir və təkliflərini
səsləndirmişlər. Təlimdə ATMU –

Hazırda 14 nəfər iştirakçı bu proqramı uğurla tamamlayaraq, müxtəlif
dil səviyyələri üzrə sertifikatlara layiq
görülmüşdür. Layihə çərçivəsində
ATMU - nun tələbələri “Big Idea
Challenge” müsabiqəsinə qoşulmağa və öz biznes təkliflərini və
təşəbbüslərini təqdim etməyə imkan
qazanmışdır.
Proqram çərçivəsində tələbələr
üçün təlimin, eləcə də turizmdə
sahibkarlıq və innovasiya sahəsində
təhsil və əməkdaşlıq mövzusunda
dəyirmi masanın keçirilməsi nəzərdə
tutulur.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 3 (üç) lot üzrə
keçiriləcəkdir.
Lot - 1. Məhəmmədi nasos stansiyasında elektrik təsərrüfatının və
təzyiqli boru xətlərinin təmiri üçün malmaterialların satın alınması.
Lot -2. Abşeron magistral
kanalının mexanizmlərlə lildən
təmizlənməsinin satın alınması.
Lot -3. Bərk-Dərə nasos stansiyası
binasının elektrik təsərrüfatının hidromexaniki avadanlıqlarının təmiri və
quraşdırılmasının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur
ki, öz tender təkliflərini dövlət satın
almalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron formada təqdim
etsinlər.
Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə
yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin
uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə
müddəti 2021-ci il dekabrın 31-nə
kimidir. Tenderlə əlaqədar məlumat
almaq üçün elektron qaydada

əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək
olar.
Əlaqələndirici şəxs- Şirəliyev Elvin
Tələt oğlu.
Ünvan- Abşeron rayonu, Goradil
kəndi.
E-mail-abşeronssi@gmail.
com,telefon- (012) 340 62 06
İştirak haqqı hər lot üçün 120
manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Təşkilat - Abşeron Suvarma
Sistemləri İdarəsi
Bank rekvizitləri
VÖEN - 3100098061
H/h –AZ61CTRE
0000000000002356802
Təsnifat kodu-142330
Fond-7 12 saylı Regional
Xəzinədarlıq İdarəsi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h – AZ41NABZ
01360100000000003944
SWİFT BİK CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar)
iddiaçı statusu almaq və tenderdə
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq
olunmuş qaydada elektron formada

təqdim etməlidirlər:
- iştirak haqqının ödənilməsini
təsdiq edən bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən
azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi
kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin
1 (bir) faizi məbləğində tender
təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu
sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
- malgöndərənin (podratçının)
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər

Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 2610
nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
2047 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.

“Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi

Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 39 nəfər
vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 307
min 980 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib.
Onlardan 272 min 575 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 4274 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 31131 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 153
min 877 test aparılıb. Dünənki test sayı
isə 12542-dir.

“Xalq qəzeti”

toplusunda tələb olunan sənədlərdə
və formalarda əldə edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
həmin iddiaçıların işçilərinin sayı,
əmlakları, avadanlıqları və lazımi
texniki imkanlarının olması barədə
rəsmi arayış;
- Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna
borcu olub-olmaması barədə arayış;
- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri
17 may 2021-ci il saat 16.00-a kimi
tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz
tender təkliflərini və bank zəmanətini
25 may 2021-ci il saat 16.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. Göstərilən tarixdən gec
təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri lot–1 üçün 26
may 2021-ci il saat 16.00-da, lot–2 və
lot–3 üçün isə saat 17:00-da elektron
portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə uyğun olaraq minik avtomobillərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https//www.etender.gov.az/ vahid
internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
(ASAN ödəniş vasitəsilə) 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:
AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – “Paşa Bank” ASC
Bankın kodu – 505141
VÖEN – 1700767721
M/h – AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT – PAHAAZ22
Alan – “Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik
Hüquqi Şəxsi
VÖEN – 1702095831
H/h – AZ10PAHA38060AZNHC0100004916
Tenderdə iştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi (ASAN ödəniş);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində
bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında
dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara
edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada

təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
Minik avtomobillərinə aid məlumat aşağıdakı
kimidir:
- 1 ədəd “Pickup” tipli minik avtomobili;
- 1 ədəd “Offroad” tipli minik avtomobili.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). Mətnlər arasında fərq aşkar
olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
mətnə veriləcəkdir. Iddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq
üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Nəzrin Həsənli.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə.
Telefonlar-+994125058704 (əlavə 2303),
+994512296077
Faks- +994124920592
E-mail: nazrin.hasanli@tourismboard.az
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı,
tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 2 iyun 2021ci il saat 12.00-a, tender təklifini və təklifin bank
təminatını isə 10 iyun 2021-ci il saat 18.00-dək
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 11 iyun
2021-ci il saat 12.00-da dövlət satınalmalarının
vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı
onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini
elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız
elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsi

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 1 və 2 saylı terminallarında, vağzalyanı
komplekslərində gündəlik və dövri təmizlik işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Lot-1 . Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunun 1 və 2 saylı terminallarında,
vağzalyanı komplekslərində gündəlik və
dövri təmizlik işlərinin satın alınması.
İştirakçılara təklif edilir ki, “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
yuxarıda göstərilən lot üzrə tender təklifini
yazılı surətdə möhürlənib imzalanmış ikiqat
zərflərdə Azərbaycan dilində təqdim etsinlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün
vergi və rüsumları, təyinat yerinə daşıma
xərclərini nəzərə almalıdırlar.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Potensial imkanı olan iddiaçılar 1000
manat iştirak haqqını sifarişçinin aşağıdakı
hesablaşma hesabına köçürdükdən sonra
əsas şərtlər toplusunu “Azərbaycan Hava
Yolları” QSC-nin Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi,
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 2-ci
terminaldan ala bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• H\h- AZ88AZAL38050000001000002000
• VÖEN- 9900000831
• Bank- “PREMIUM BANK” ASC-nin 2
saylı filialı
• Bankın VÖEN-i -9900006241
• Kod- 508267
• M/h- AZ70NABZ01350100000000020944
• S.W.İ.F.T: AZAL AZ 22

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
- iddiaçının oxşar işlərin aparılması üzrə
təcrübəsi haqqında arayış;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı
sənəd;
- iddiaçının tam adı və hüquqi statusunu
əks etdirən sənədlərin ( nizamnamə, dövlət
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya
reyestrdən çıxarış, VÖEN və s.) surəti,
həmçinin bank rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd;
- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
“Prezident H.Əliyev” və “Şuşa”
gəmilərinin gövdə və mexanizmlərinin
sığorta xidmətlərinin 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 29 aprel 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, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.

(təklif zərfləri açıldığı tarixdən sonra ən azı
30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (ən azı tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank
günü çox qüvvədə olmalıdır);
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) 18 may 2021ci il saat 15.00- а, tender təklifi və bank
təminatını isə möhürlənib imzalanmış ikiqat
zərflərdə 26 may 2021- ci il saat 15.00-а
qədər Azərbaycan Respublikası, АZ 1044,
Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi, Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportu 2-ci terminala təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təklifi zərfləri 27
may 2021- ci il saat 15.00- da АZ 1044,
Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi, Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportunda açılacaqdır.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçının səlahiyyətli nümayəndəsi
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilər.
Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə
müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Hava Limanlarının
İstismarı Baş İdarəsi rəisinin müavini Xаqani Həsənov.
• (99412) 497-26-00 Əlavə (26-01).
• (99412) 492-90-64.
• hgasanov@airport.az

Tender komissiyası

“Azərxalça” ASC
dəftərxana və təsərrüfat mallarının
satın alınması məqsədilə

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
27 aprel 2021-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə
aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Təklif zərfləri 27 aprel 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.

Lot-1. Cari təmir üçün malmaterialların satın alınması .
Lot-2. Maşın-mexanizmlərə
və nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat
hissələrinin 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
bölməsində göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxsMəmmədov Rəsul Nizami oğlu,
telefon- (051) 992-94-24.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi
yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə
həyata keçirilə bilər. İddiaçılar
asan ödəniş et düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən sonra
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

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

“Azəripək” MMC
müəssisəsinin
nəqliyyat vasitələrinə
ehtiyat hissələrinin
satın alınması üçün

Kotirovka
sorğusu elan edir
Maraqlanan şəxslər
2021-ci il mayın 7-dək
“Azəripək” MMCnin ünvanına
(Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsi
1) və yaxud elektron ünvanına
(shafi.mammadli@azeripek.
com) göndərə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Şəfi
Məmmədli.
Əlaqə -055-205-78-49.

maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 18 may 2021-ci il
saat 15.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 26
may 2021-ci il saat 18.00-a qədər
PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 27 may
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə
aparılır.

BİLDİRİŞ

“Xalq qəzeti”nin 6 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində
“Sumqayıt Dəmir Beton -1” ASC səhmdarlarının ümumi
yığıncağının keçiriləcəyi barədə dərc olunmuş elan
bayram günlərinə təsadüf etdiyi üçün etibarsız sayılır.
Həmin yığıncaq gündəlikdə heç bir dəyişiklik
edilmədən 7 iyun 2021-ci il saat 11.00-da Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 59 nömrəli ünvanda
keçiriləcəkdir.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 22 yanvar 2021-ci il tarixli nömrəsində
dərc edilmiş “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 1 lotdan ibarət açıq
tenderində tender komissiyasının qərarı ilə “Bakı 7 nömrəli
Yol İstismarı” MMC qalib elan edilmiş və 2021-ci il aprelin
21-də həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası
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23 aprel 2021-ci il, cümə

Türkiyə gücləndikcə ona
qarşı təzyiqlər də artır
Belçika

Sammit Brüsseldə keçiriləcək
NATO ölkələrinin
dövlət və hökumət
başçılarının növbəti
sammiti iyunun 14-də
alyansın Brüsseldəki
mənzil-qərargahında
keçiriləcək. Bu
bəyanatla NATO-nun
Baş katibi Yens Stoltenberq çıxış edib.
Qeyd edək ki, bu, ABŞ-ın yeni Prezidenti Cozef Baydenin iştirakı ilə keçiriləcək ilk NATO sammiti olacaq. Alyans
liderlərinin son görüşü 2019-cu ilin dekabr ayında Londonda baş tutmuşdu.
Məlumatı TASS yayıb.

ABŞ
300 milyon dollar yardım
ABŞ dövlət
katibi Entoni Blinken
müsahibəsində deyib
ki, rəsmi Vaşinqton bu
il Əfqanıstana 300 milyon dollar yardım ayıracaq. Onun sözlərinə
görə, həmin vəsait
iqtisadi artıma, korrupsiya və narkotrafiklə
mübarizəyə, həmçinin səhiyyə və təhsil sisteminin inkişafına yardım etməyə yönəldiləcək. E. Blinken deyib: “Biz
qoşunların çıxarılması ilə möhkəm sülhü irəlilətmək üçün
iqtisadi və mülki xarakterli köməyə davam edəcəyik”.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Türkiyə təkcə terror təşkilatlarına
qarşı mübarizə aparmır, həm də xarici
təzyiqlərin və maliyyə bazarlarında
manipulyasiyaların qarşısında
dayanır. Bu barədə Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və
İnkişaf Partiyasının parlament
fraksiyasının iclasında bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

Çinin maliyyə
mərkəzlərindən olan
Şanxay şəhərində
“Auto Shanghai
2021” beynəlxalq
avtomobil sərgisi işə
başlayıb. Bildirilir ki,
2 ildən bir keçirilən
sərgi dünyada avtomobil və ona aid
mövzular üzrə ən böyük tədbirlərdəndir. Sərginin ümumi
ekspozisiya sahəsi 360 min kvadratmetrdir.
Qeyd edək ki, Çində ilk peşəkar beynəlxalq avtomobil
sərgisi olan “Auto Shanghai” 1985-ci ildən bəri ənənəvi
qaydada təşkil olunur.
Məlumatı “Autoua.net” yayıb.

Bankın ehtiyatları 27,5 milyard dollar təşkil
edirdisə, hazırda bu göstərici 135 milyard dollardır: “Türkiyənin düşünülmüş maliyyə siyasəti
sayəsində 1994 və 2001-ci illərdən fərqli olaraq,
son illərin iqtisadi böhranlarından dəyən zərəri
minimuma endirmək mümkün olub”.
Dövlət başçısı daha sonra diqqəti iqtisadi
sahədəki çağırışlara yönəldib: “Son iki ildə
Türkiyədə xarici valyutaya həddən artıq böyük
tələbat yaranıb. Buna baxmayaraq, ölkə artan
tələbatı təmin edə bilib”.
Onun sözlərinə görə, son iki ildə Türkiyənin
Mərkəzi Bankı cari hesabların kəsirini bağlamaq
üçün 30 milyard dollar yönəldib: “Ölkədən 31
milyard dollar həcmində xarici kapital axını baş
verib. Real sektorun xarici valyutada olan borclarının ixtisarı üçün 50 milyard dollar xərclənib.
Vətəndaşlarımız 54 milyard dollar həcmində
valyuta və qızıl alıblar. Göründüyü kimi, təkcə
bu dörd göstərici birlikdə 165 milyard dollara
bərabərdir. Türkiyə 2023-cü ilə qədərki dövrlə
bağlı bəyan etdiyi məqsədlərə də, şübhəsiz, nail
olacaq”.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

yenidən gözdən keçirilmiş planda Avropa Komissiyası və sosial tərəfdaşların
təklifləri nəzərə alınaraq, Latviyada özəl
sektora daha çox dəstək verilməsi və
sosial sabitliyin möhkəmləndirilməsi
nəzərdə tutulub.
Məlumata görə, yenidən müzakirə
edilmiş planda iqlim və enerji üzrə Milli
Planda nəzərdə tutulmuş tədbirlərə,
həmçinin 2021-2027-ci illər üçün milli

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili
İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis
İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən
"Təmiz hövzələr" aksiyası çərçivəsində
növbəti tədbir Baş Şirvan kollektorunun Salyan
rayonundan keçən hissəsində keçirilib.

İspaniya
“Real” ilk pilləyə yüksəlib

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Bu qanun layihəsinə
əsasən, eyni zamanda
yoluxma səviyyəsi 165-i
keçən ştatlarda məktəblər
virtual tədrisə qayıtmağa
məcbur edilə bilər. Bu,
yoluxma səviyyəsi üçün 200
rəqəminin göstərildiyi əvvəlki
qanun layihəsində olduğundan daha sərt tələbdir.

M. HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

 “Euronews” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, Danimarka hökuməti suriyalı
qaçqınların vətənlərinə qaytarılmasını istəyir.
Ekspertlərin fikrincə, hazırda Suriyanın
paytaxtı və ətraf şəhərləri qaçqınların geri
qayıtması üçün kifayət qədər təhlükəsizdir.
sənaye siyasətinin prioritetlərinə daha
çox diqqət yetiriləcək.
Yeri gəlmişkən, plana yenidən
baxıldıqdan sonra Latviya üçün
müəssisələrin birbaşa dəstəyi 40 faiz
artaraq 643,21 milyon avroya qaldırılıb,
dövlət sifarişi isə 1,15 milyard avroya
endirilib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

"Təmiz hövzələr"
aksiyası davam edir

Əhalinin sayı artır

İspaniya La
Liqasında 31-ci
tura start verilib.
İlk oyun günündə
altı qarşılaşma
keçirilib. Belə ki,
“Sevilya” səfərdə
“Levante”ni
minimal hesabla
(1:0) üstələyib.
“Valensiya” isə
“Osasuna” ilə səfər matçından (3:1) məğlubiyyətlə ayrılıb.
“Vilyarreal” isə səfər matçında “Alaves”ə (1:2) hesabı ilə
uduzub.
Qeyd edək ki, “Betis” – “Atletik” (0:0) və “Elçe” – “Valyadolid” (1:1) matçlarında qalib müəyyənləşməyib. Madrid
“Real”ı isə səfərdə “Kadis”i (3:0) hesabı ilə məğlub edərək
turnir cədvəlində ilk pilləyə yüksəlib.
Xəbəri “Goal.com” verib.

və üzərində koronavirus
məhdudiyyətlərinin konstitusiyada təsbit edilən dəyərləri
sarsıtdığı yazılan plakatlar
qaldırıb. Almanların çoxu
ölkənin nasist və kommunist
keçmişinə görə azadlıqlarının
təhdid edildiyini düşündükləri
hər bir tədbirə həssaslıqla
yanaşır. Son bir neçə
həftədir təklif olunan qanun
layihəsinə qarşı ölkənin hər
yerində nümayişlər təşkil
edilir.

Danimarkalı fəallar suriyalı
qaçqınların vətənlərinə
qaytarılmasını istəyirlər

Aİ Latviyaya 2 milyard
avroyadək vəsait ayırıb

Özbəkistan
Özbəkistan
Dövlət Statistika Komitəsinin
məlumatına əsasən,
ölkə əhalisinin sayı
34,7 milyon nəfərə
çatıb. Bildirilir ki, cari
ilin əvvəlindən ölkə
əhalisi 136,7 min
nəfər artıb. Artım bu səviyyədə qalarsa, ilin sonunadək
əhalinin sayı 35 milyonu ötəcək. Qeyd olunur ki,
Özbəkistan əhalisinin 17,2 milyonunu qadınlar, 17,5 milyon
nəfərini isə kişilər təşkil edir.
Məlumatı “Fergana.news” yayıb.

Çoxu maskasız, əllərində
bayraqlar dalğalandıran
və plakatlar olan minlərlə
etirazçı çərşənbə günü
Berlinin mərkəzində toplaşıb.
Polislə qarşıdurma dava və
həbslərlə nəticələnib.
Polis sözçüsü insanların maskasız olduqlarına
və sosial məsafə saxlamadıqlarına görə, polisin
etiraz aksiyasını dağıtmaq
məcburiyyətində qaldığını,
təxminən 60 nəfərin nəzarət
altına alındığını deyib. Sözçü
polisin şüşə butulkalar atan
və səddlərdən aşmağa çalışan nümayişçilərə qarşı bibər
qazından istifadə etmək
məcburiyyətində qalmasına
baxmayaraq, zorakılığın
minimal olduğunu deyib.
Etirazçıların çoxu Almaniya bayraqlarını dalğalandırıb

Avropa İttifaqı (Aİ) Latviyaya 2 milyard avroyadək vəsait ayırıb. Bildirilir
ki, tələb olunan vəsaitləri əldə etmək üçün Latviya bərpa və sabitlik
planını hazırlamalı və bunu Avropa Komissiyası ilə razılaşdırmalıdır.
Planın aprelin sonunadək Avropa Komissiyasına göndəriləcəyi,
razılaşmanın iki ay sürəcəyi, daha sonra isə planın Aİ Şurasında təsdiqi
üçün təqdim ediləcəyi ehtimal edilir.

“Frans-Press”in məlumatına görə, bu
bəyanatla Latviyanın Baş naziri Krişyanis Karins çıxış edib. O deyib ki, həmin
vəsait sayəsində gələcəkdə ölkədə iqtisadi inkişaf planları həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Latviyanın maliyyə nazirinin müşaviri İnts Dalderis məsələ ilə
bağlı deyib ki, ölkənin əvvəlki Aİ Bərpa
və Dayanıqlılıq Fondundan (RFF) tələb
planı 1,65 milyard avro təşkil edib. Lakin

Qanun layihəsinə görə,
Merkel hökuməti 100 min
nəfər arasında 100-dən
çox yoluxma halı qeydə
alınan bölgələrdə geniş
məhdudiyyətlər və gecələr
komendant saatı daxil
olmaqla, sərt tədbirlər tətbiq
edə bilər.

Almaniyada koronavirusla
bağlı etiraz aksiyası

Türkiyə lideri bildirib ki, təmsil etdiyi partiya
2002-ci ildə hakimiyyətə gələndən sonra ölkə
aktiv inkişaf yoluna qədəm qoyub: “Son 20 il
Türkiyə Respublikasının tarixində ən məhsuldar
dövr olub. Türkiyə nə qədər güclənirsə, onun
yolunda təzyiqlər və maneələr də çoxalır”.
Ərdoğan qeyd edib ki, Ankara son illərdə
təzyiqlər qarşısında əyilməyib və daim milli
maraqlar naminə çalışıb. O, diqqəti Avropa
İttifaqının Ankaraya verdiyi vədləri yerinə
yetirmədiyinə cəlb edib: “Aİ-yə qəbulla bağlı
Türkiyəyə verilmiş vədlər növbəti riyakarlıq
nümunəsidir”.
Onun sözlərinə görə, Ankara xarici
qüvvələrin üzərinə getmədikcə antitürk dairələr
Türkiyəni dağıtmaq və xaos yaratmaq ssenarisini həyata keçirməyə başlayıblar: “Ölkəmizin
əleyhinə ən müxtəlif terror təşkilatları, o
cümlədən, Fətullah Gülənin qanlı qurumu
cəlb edilib. 2016-cı il iyulun 15-də Türkiyədə
hakimiyyəti ələ keçirməyə silahlı cəhd göstərilib.
Amma bu və digər addımlara biz geri çəkilməklə
deyil, yeni inkişafla cavab verdik”.
Türkiyə Prezidenti deyib ki, Ədalət və İnkişaf
Partiyası hakimiyyətə gələnə qədər Mərkəzi

Çin
Beynəlxalq avtomobil sərgisi

Kansler Angela Merkelə daha sərt COVID-19
məhdudiyyətləri tətbiq etmək üçün səlahiyyət
verən qanun layihəsini nəzərdən keçirən Almaniya
parlamenti qarşısında polislə nümayişçilər
arasında qarşıdurma olub. Bu barədə “Amerikanın
səsi” radiosu məlumat yayıb.

ÂÂ Aprelin 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 10-13,
gündüz 17-19, Bakıda gecə 11-13, gündüz 17-19
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək
763 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 13-18°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 5-9° , gündüz 12-17° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu
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Nazirliyin ekoloji
maarifləndirmə və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin müdiri
Səyyarə Məmmədova bildirib
ki, bu gün baş tutan aksiyaya
Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının əməkdaşları da
qoşulub.
O qeyd edib ki, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin, Su
Nəqliyyatında Polis İdarəsinin,
Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının əməkdaşlarının
və ekokönüllülərin iştirak etdiyi
aksiya çərçivəsində Baş Şirvan
kollektorunun 18 kilometrdən
artıq sahəsi sintetik torlardan və
plastik tullantılardan təmizlənib.
“Aksiyanın keçirilməsində
məqsəd ölkənin su
hövzələrində balıq ehtiyatlarını qorumaq, onların təbii

düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi,
yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 8-13°, gündüz 15-20°, dağlarda gecə 5-8°,
gündüz 13-18° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 12-16°, gündüz
23-27° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1315° , gündüz 18-22° , dağlarda gecə 8-10°, gündüz
15-18° isti olacaq.

populyasiyasını artırmaq, su
hövzələrində çirklənməni azaltmaq, icazə verilən ərazilərdə,
icazə verilən alətlərlə balıq ovu
qaydalarını təbliğ etməkdir.
Hər bir vətəndaşı faunamıza dost münasibət bəsləməyə,
onu qorumağa, qadağan olunmuş alətlərlə balıq ovlayanları
isə bu işlərdən çəkinməyə,
sintetik torlardan istifadə
etməməyə çağırırıq”.
S.Məmmədovanın
sözlərinə görə "Təmiz
hövzələr" aksiyası çərçivəsində
yığılmış sintetik torlar və plastik
tullantılar təkrar emal üçün
AzEkol şirkətinə təhvil verilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Moskvada virusa
yoluxanların sayı artıb
Son sutka ərzində Rusiya paytaxtında COVID-19
virusuna yoluxanların sayı
artıb. Son 24 saat ərzində
koronavirusa yoluxanların sayı 2704 nəfərə çatıb
ki, bu da əvvəlki günlərlə
müqayisədə 716 nəfər
çoxdur.
Bir gün əvvəl Moskva
meri Sergey Sobyanin bildirmişdi ki, paytaxtda COVID-19
virusuna yoluxanların sayı
azalır və yumşalmaya getmək
olar. Lakin koronavirusa
yoluxma halları çoxaldığından
artıq yumşalma olmayacaq.
Qeyd edək ki, aprelin
17-də Moskvada 2822 nəfər
virusa yoluxmuşdu.
Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“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

Danimarkalı ekspertlər qeyd edirlər ki, Suriyanın böyük
bir hissəsində davam edən döyüşlər doğrudan da səngiyib.
Buna əsaslanan analitik və fəallar bu ölkədən olan qaçqınların qaytarılması barədə düşünməyə çağırıblar.
Qeyd edək ki, Danimarkada 33 minə yaxın suriyalı qaçqın yaşayır, bu da 2011-ci ildə qanlı vətəndaş müharibəsi
başlayandan adıçəkilən Yaxın Şərq ölkəsini tərk edən 5,6
milyon vətəndaşın kiçik bir hissəsidir.
Məlumat üçün deyək ki, Danimarka əhalisinin yalnız
yüzdə doqquzunu mühacirlər təşkil etməsinə baxmayaraq,
immiqrasiya və qaçqın problemləri ilə bağlı mübahisələr
son illər ölkənin siyasi həyatında əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Bunu nəzərə alan ölkədəki aparıcı siyasi
partiyaların əksəriyyəti mövcud miqrasiya və inteqrasiya
qanunlarının sərtləşdirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir.
Lakin suriyalı qaçqınların geri qaytarılması qərarı hələlik
verilməyib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”
99 Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Yunuszadə
Fikrət Səbuhi oğlunun adına verilmiş 52391 nömrəli
xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov Prezident təqaüdçüsü,Yazıçılar və
Jurnalistlər birliklərinin üzvü, şair-dramaturq
RAMİQ MUXTARIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə Heyətinin
sədri Aslan Aslanova anası
ZİNYƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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