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“Dostluq” yatağı həm Türkmənistan, həm də
Azərbaycan xalqlarına xeyir gətirəcək”
Son 3 ildə Türkmənistan və Azərbaycan
prezidentlərinin 5 qarşılıqlı səfəri olub. Bu səfərlər
çərçivəsində 50-dən çox sənəd imzalanıb. Müqayisə
üçün deyim ki, bizim qarşılıqlı münasibətlərimizin
bütün tarixi ərzində 100-dən çox sənəd imzalanıb,
onların yarısı son 3 ildə imzalanıb. Ən sevindirici hal
ondan ibarətdir ki, bütün bu sənədlər, o cümlədən
enerji sahəsində əməkdaşlığa dair əldə etdiyimiz razılaşmalar yerinə yetirilir. Bugünkü imzalama Xəzərin
karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində yeni
səhifə açır. Bu layihə ölkələrimizin, habelə qonşularımızın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə
şərait yaradacaq. Bu layihə ixrac üçün böyük imkanlar açır, ona görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

anvarın 21-də Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə
Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının
birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə bağlı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov arasında videokonfrans formatında görüş
keçirilib. Görüşdə çıxış edən dövlətimizin başçısı imzalanan
memorandumu tarixi sənəd adlandıraraq, bununla iki ölkənin
ilk dəfə olaraq Xəzər dənizindəki yatağın mənimsənilməsi
üzrə birgə işə başladığını, “Dostluq” yatağındakı istehsal
proseslərinin Azərbaycan və Türkmənistanı daha da
yaxınlaşdıracağını, xalqlarımıza xeyir gətirəcəyini vurğulayıb.

Y

Azərbaycan Prezidenti son illərdə
iki ölkə arasında münasibətlərin çox
müsbət dinamikaya malik olduğunu,
dövlət başçıları tərəfindən 3 il ərzində
5 qarşılıqlı səfər çərçivəsində 50-dən
çox sənəd imzalandığını xatırladıb:
“Müqayisə üçün deyim ki, bizim
qarşılıqlı münasibətlərimizin bütün
tarixi ərzində 100-dən çox sənəd
imzalanıb, onların yarısı son 3 ildə
imzalanıb. Ən sevindirici hal ondan
ibarətdir ki, bütün bu sənədlər,
o cümlədən enerji sahəsində
əməkdaşlığa dair əldə etdiyimiz
razılaşmalar yerinə yetirilir. Bugünkü
imzalama Xəzərin karbohidrogen
resurslarının mənimsənilməsində yeni
səhifə açır. Bu layihə ölkələrimizin,
habelə qonşularımızın enerji
təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə
şərait yaradacaq. Bu layihə ixrac
üçün böyük imkanlar açır, ona
görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyət
məsələlərinə də toxunub. Azərbaycan
Prezidenti beynəlxalq strukturlarda
iki ölkə rəhbərinin bir-birini fəal
dəstəklədiyini, eyni zamanda,
belə qarşılıqlı dəstəyin mövcud
münasibətlərin ruhunu və xarakterini
əks etdirdiyini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan Prezidenti iki
ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq
məsələləri barədə danışarkən,
nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər barədə ətraflı bəhs edib.
Bunun Azərbaycan və Türkmənistanla
bərabər, region ölkələr üçün böyük
perspektivlər açdığını vurğulayıb.
Bununla belə ölkələrimiz arasında
nəqliyyat-logistika sahəsində
əməkdaşlığın regionda yaranmış

yeni şərait və yeni nəqliyyat yollarının
açılması imkanları nəzərə alınmaqla
daha yüksək səviyyəyə çatacağına
əminliyini ifadə edib. Dövlətimizin
başçısı daha sonra deyib:
“Türkmənistanın nəqliyyat-logistika
potensialının möhkəmlənməsi işində
Sizin şəxsi xidmətlərinizi xüsusi qeyd
etmək istərdim. Ona görə ki, tranzitlə
bağlı məsələlərdə qonşu ölkələrlə
qarşılıqlı fəaliyyət olmasa, nəticə əldə
etmək mümkün deyil. Bu gün bizim
nəqliyyat-logistika infrastrukturunun
yüksək səviyyəsini qeyd etməyimiz
Türkmənistanın və Azərbaycanın bu
sahədə məqsədyönlü fəaliyyətinə
dəlalət edir. Bu, bizim regionda və
hətta bu regiondan uzaqda – Avrasiya
məkanında yerləşən bütün ölkələr
üçün çox böyük imkanlar yaradır. Ona
görə ki, nəqliyyat sferası da enerji
sferası kimi, ölkələri birləşdirir”.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
“Dostluq” yatağının karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi
haqqında danışarkən, Xəzərin
mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq
dənizi olmasını qeyd edib, hövzənin
ölkələrimizi və xalqlarımızı daha
da sıx birləşdirəcəyinə əminliyini
vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı Xəzəryanı
ölkələrin əməkdaşlığının çox
dinamik, qarşılıqlı anlaşma və dəstək
ruhunda inkişaf etdiyini, bunun
nəticəsində Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında Konvensiyanın
imzalandığını da xatırladıb:
“Xəzəryanı ölkələr xoş məram, siyasi
iradə nümayiş etdiriblər. Çoxillik
uzun diskussiyalardan sonra enerji
resurslarının mənimsənilməsi,
habelə Xəzərin qorunması üzrə birgə

fəaliyyət üçün ölkələrə yeni imkanlar
açan Konvensiya razılaşdırılıb. Biz
birgə səylərimizlə bundan sonra da
xalqlarımıza bu qədər nemətlər bəxş
edən bu nadir su hövzəsini qorumaq
üçün nə lazımdırsa etməliyik. Bu
gün imzalanma prosesini müşahidə
edərək düşündüm ki, əcdadlarımız
bugünkü mərasimi görsəydilər, yəqin
ki, şad olardılar. Necə deyərlər,
onların ruhu şaddır. Onlar bizə görə,
iki qardaş xalqın əl-ələ, çiyin-çiyinə
birlikdə inamla irəliləməsinə, birbirini dəstəkləməsinə, öz xalqlarının
gələcəyi naminə əməkdaşlıq
etməsinə, bununla da ölkələrimizin
hələ illər boyu, onilliklər boyu davamlı
inkişafını təmin etmələrinə görə qürur
duyardılar”.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
qeyd edib ki, bu gün sadəcə, Xəzər
dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen resurslarının
birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və
mənimsənilməsi haqqında Anlaşma
Memorandumu imzalanmır, eyni
zamanda, münasibətlərimizin gələcək
uğurlu inkişafında çox mühüm addım
atılır.
Yeri gəlmişkən, adı çəkilən
yataq barədə bir qədər ətraflı
bəhs etmək istərdim. Belə
ki, bu yatağın karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsinə
dair memorandumun imzalanması
Azərbaycanın neft sənayesində əldə
etdiyi əsas tarixi nailiyyətlərdən biridir.
İndiyədək Azərbaycanın
“Kəpəz”, Türkmənistanın isə
“Sərdar” adlandırdığı bu yataq Xəzər
dənizində iki ölkə arasında sərhəddə
yerləşir. Yataq SSRİ dövründə
Azərbaycan neftçiləri tərəfindən
kəşf olunub və 1989-cu ildə orada
ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. SSRİ
dövründə bu yataq Azərbaycanla
Türkmənistanın dənizdəki sərhədinin
tən ortasında yerləşdiyi üçün “Aralıq”
adlandırılıb və istismar olunmayıb.
Başqa sözlə, “Dostluq” 1990-ci illərin
ortalarından başlayaraq iki ölkə
arasında mübahisə predmeti kimi
qalıb. Lakin uzun illərin danışıqlarının
nəticəsində ortaq məxrəcə gəlinib
və yanvarın 21-də anlaşma
memorandumu imzalanıb.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
“Dostluq” yatağı Azərbaycan
neftçiləri tərəfindən kəşf olunsa
da, Azərbaycanla Türkmənistanın

dənizdəki sərhədində yerləşdiyinə
görə uzun illər onun işlənməsi
mümkün olmayıb və məsələ ilə
bağlı ardıcıl danışıqlar aparılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
arasında ardıcıl təmaslar, qarşılıqlı
səfərlər iki dost ölkə arasında
bütün məsələlərin hər iki tərəf üçün
qənaətbəxş səviyyədə həlli üçün
etibarlı zəmin yaradıb. Azərbaycanla
Türkmənistan arasında yüksək
səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaya
əsasən, nəhayət, Aşqabad şəhərində
“Azərbaycan Respublikası hökuməti
ilə Türkmənistan hökuməti arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen resurslarının
birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və
mənimsənilməsi haqqında Anlaşma
Memorandumu” imzalanıb.
Yatağın “Dostluq” adlandırılması
iki ölkə arasında dostluğun,
qardaşlığın, qarşılıqlı əlaqələrin
həm də tarixi etnik-dini ənənələrə
söykənməsinin bariz nümunəsidir.
Memorandumun imzalanması tarixi
hadisədir, Azərbaycanın neft-qaz
strategiyasının inkişafında böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Yataqdan hasil olunacaq neft
və qaz Azərbaycanın mükəmməl
və əhatəli infrastrukturu və ixrac
kəmərləri vasitəsilə daşınacaq. Neft
və qaz ixracatçısı olan Azərbaycanın
həm də tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini
artıracaq. Bu, Azərbaycanla
Türkmənistan arasında energetika
və nəqliyyat-kommunikasiya
sahələrində əməkdaşlığın yeni
mərhələyə qaldırılmasında da çox
önəmli addımdır. Sənəd, həmçinin
Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi
üzrə dialoqun və əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Layihənin çox böyük beynəlxalq və
regional əhəmiyyəti var.
Memorandumun imzalanması
bölgə üçün yeni geoiqtisadi
perspektivlər açacaq. Sənəd həm
də Xəzər dənizi tarixində ilk dəfə
olaraq iki ölkənin yatağı birgə istismar
etməsi və xarici bazarlara nəql
etməsi ilə yadda qalacaq. Bu layihə
Azərbaycanın geoiqitsadi mövqeyini
möhkəmləndirməklə yanaşı, onun
tranzit və nəqliyyat əhəmiyyətini də
xeyli dərəcədə gücləndirəcək.
Türkmənistanın payına düşəcək
neftin də Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına
çıxarılması mümkün ola bilər. Bu da
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
rentabelliliyinin daha da artmasına,
Azərbaycana əlavə tranzit gəlirlərinin
gəlməsinə mühüm töhfə verəcək.
Yəni bu, həm Azərbaycanın əlavə
neft gəlirlərinin artmasına, həm də
Azərbaycanı tranzit baxımından
əsas mərkəzlərdən birinə çevirərək
gəlirlərinin artmasına şərait
yaradacaq. Digər tərəfdən də, hasil
olunacaq təbii qaz Cənub Qaz
Dəhlizi vasitəsilə dünya bazarlarına
çıxarıla bilər ki, bu da öz növbəsində,
Azərbaycanın təbii qaz gəlirlərinin
artmasına, bu layihənin daha effektli
istifadəsinə öz dəyərli töhfəsini
verəcək.

(ardı 2-ci səhifədə)

Sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin
və aqroparkların idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasında aparılan
iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, ölkədəki
mövcud sənaye parkları, sənaye məhəllələri
və aqroparklar sahəsində idarəetməni,
habelə nəzarət mexanizmlərini daha da
təkmilləşdirmək, bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq, daha sıx
koordinasiyanı və sistemliliyi təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin əsasında Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində publik
hüquqi şəxs statuslu İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyi yaradılsın.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi
(bundan sonra – Agentlik) sənaye parklarının (Balaxanı Sənaye Parkı istisna olmaqla),
sənaye məhəllələrinin (Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaradılan sənaye məhəllələri
istisna olmaqla) və aqroparkların fəaliyyətinin
təşkili, onların idarə olunması və inkişafı ilə
bağlı tədbirlər hazırlayan, həyata keçirilməsini
təmin edən, o cümlədən bu istiqamətdə
göstərilən dövlət dəstəyi tədbirlərində iştirak
edən publik hüquqi şəxsdir;
2.2. Agentliyin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi
və nəzarəti həyata keçirmək üçün 7 (yeddi)
üzvdən ibarət Müşahidə Şurası yaradılır;
2.3. Agentliyin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi 5
(beş) üzvdən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir;
2.4. Müşahidə Şurasının 4 (dörd) üzvünü Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi, 3 (üç) üzvünü isə aşağıdakı dövlət
qurumları (hər qurumdan bir nəfər olmaqla)
təyin edirlər:
2.4.1. Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi;
2.4.2. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;
2.4.3. Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.
2.5. Müşahidə Şurasının sədri və İdarə
Heyətinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilir.
3. Agentlikdə təsisçinin səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:
3.1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə:
3.1.1. Agentliyin nizamnaməsinin təsdiqi
və nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edilməsi, onlara dəyişiklik edilməsi;
3.1.2. Agentliyin ləğvi və yenidən təşkili.
3.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə:
3.2.1. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində qeyd
edilənlər istisna olmaqla, “Publik hüquqi
şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası

Qanununun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi
şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş
digər məsələlərin həlli.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
4.1. iki ay müddətində:
4.1.1. Agentliyin nizamnaməsinin
layihəsini, habelə nizamnamə fondunun miqdarı barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.1.2. “Aqroparklar haqqında Nümunəvi
Əsasnamə”nin layihəsini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
4.2. Agentlik dövlət qeydiyyatına alındığı
gündən bir ay müddətində:
4.2.1. Agentliyin maddi-texniki təminatı
məsələlərinin həlli üçün tədbirlər görsün;
4.2.2. “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansındakı əmlakın Agentliyin balansına verilməsini
təmin etsin;
4.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
5. Aidiyyəti dövlət qurumları bu Fərmanın
2.4-cü bəndinə uyğun olaraq Agentliyin
Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin olunmasını
bir ay müddətində təmin etsinlər.
6. Agentlik “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı günədək:
6.1. “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti öz fəaliyyətini
davam etdirsin;
6.2. sənaye parklarının və sənaye
məhəllələrinin fəaliyyətinin təşkili, onların
idarə olunması və inkişafı ilə bağlı məsələlərin
tənzimlənməsi bu Fərman qüvvəyə mindiyi
günədək mövcud normativ hüquqi aktların
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin.
7. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi:
7.1. Agentliyin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun nizamnaməsi təsdiq edildikdən
sonra 3 (üç) gün müddətində “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görsün;
7.2. bu Fərmanın 2.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş sənaye parklarının, sənaye
məhəllələrinin və aqroparkların fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsini altı ay müddətində həyata
keçirsin və onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
7.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
yaradılması haqqında” 2011-ci il 21 dekabr
tarixli 548 nömrəli və “Sənaye məhəllələrinin
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında”
2014-cü il 8 oktyabr tarixli 288 nömrəli
fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli
548 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011,
№ 12, maddə 1124; 2014, № 5, maddə 477;
2016, № 8, maddə 1384; 2019, № 5, maddə
817; 2020, № 5, maddə 545) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
fəaliyyətinin təşkili, onun idarə olunması və
inkişafı ilə bağlı tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi həyata
keçirir.”;

1.2. 5-ci və 6-cı hissələr ləğv edilsin.
2. “Sənaye məhəllələrinin yaradılması
və fəaliyyətinin təşkili haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8
oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2014, № 10, maddə 1173; 2019,
№ 9, maddə 1490) 1.4-cü bəndində “təşkili
və tənzimlənməsi “Azərbaycan İnvestisiya
Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə” sözləri
“təşkili, onların idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 yanvar 2021-ci il
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23 yanvar 2021-ci il, şənbə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnvestisiya fəaliyyətinin
təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında” 2006-cı il 30 mart tarixli
1395 nömrəli, “Neftçala Sənaye Məhəlləsinin yaradılması
haqqında” 2015-ci il 2 fevral tarixli 1011 nömrəli, “Mingəçevir
Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 2015-ci il 26 fevral tarixli
1077 nömrəli, “Qaradağ Sənaye Parkının yaradılması
haqqında” 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli, “Masallı Sənaye
Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2016-cı il 13 iyun tarixli
2115 nömrəli, “Pirallahı Sənaye Parkının yaradılması haqqında”
2016-cı il 14 sentyabr tarixli 2336 nömrəli, “Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2017-ci il 25 iyul tarixli
3127 nömrəli və “Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin yaradılması
haqqında” 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3407 nömrəli
sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli 1395
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə
283, № 6, maddə 511; 2007, № 5, maddə 517;
2009, № 2, maddə 74; 2010, № 2, maddə 80;
2014, № 5, maddə 477, № 12, maddə 1638;
2016, № 8, maddə 1384; 2020, № 8, maddə
923) 2.3.5-ci yarımbəndi ləğv edilsin.
2. “Neftçala Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 2 fevral tarixli 1011
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 2,
maddə 144; 2016, № 8, maddə 1384; 2019,
№ 5, maddə 911) 3-cü hissəsində “təşkilini
və tənzimlənməsini “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri
“təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı
tədbirləri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların
İnkişafı Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. “Mingəçevir Sənaye Parkının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 fevral tarixli 1077 nömrəli
Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 2, maddə 208;
2016, № 8, maddə 1384) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
3.1. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3. Mingəçevir Sənaye Parkının fəaliyyətinin
təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı
tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) həyata
keçirir.”;
3.2. 4.2-ci bənddə “Cəmiyyətə” sözü
“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin.
4. “Qaradağ Sənaye Parkının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli
Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 6, maddə 717;
2016, № 8, maddə 1384) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
4.1. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3. Qaradağ Sənaye Parkının fəaliyyətinin
təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı
tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) həyata
keçirir.”;
4.2. 5.2-ci bənddə “Cəmiyyətə” sözü
“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin.
5. “Masallı Sənaye Məhəlləsinin yaradılması

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyun tarixli 2115 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, maddə
1118; 2019, № 5, maddə 911) 2.2-ci bəndində
“idarə olunmasını, inkişafını, fəaliyyətinin
təşkilini və tənzimlənməsini “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri
“fəaliyyətinin təşkili, onun idarə olunması və
inkişafı ilə bağlı tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.
6. “Pirallahı Sənaye Parkının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli 2336 nömrəli
Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 9, maddə
1531) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3. Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyətinin
təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı
tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) həyata
keçirir.”;
6.2. 5.2-ci bənddə “Cəmiyyətə” sözü
“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin.
7. “Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 25 iyul tarixli 3127
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7, maddə
1462; 2019, № 5, maddə 911) 2.2-ci bəndində
“təşkili və tənzimlənməsi “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə” sözləri
“təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə” sözləri ilə
əvəz edilsin.
8. “Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3407
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11,
maddə 2116; 2019, № 5, maddə 911) 2.2-ci
bəndində “təşkili və tənzimlənməsi “Azərbaycan
İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə”
sözləri “təşkili, onun idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 11

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal
gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük
rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə
586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169, № 11,
maddə 2427; 2019, № 1, maddə 148, № 2, maddə
332, № 4, maddələr 747, 748, 759, № 5, maddə 939,
№ 7, maddələr 1314, 1323, № 8, maddə 1473, №

Bakı şəhəri, 21 yanvar 2021-ci il

12, maddələr 2047, 2055, 2061; 2020, № 1, maddə
84, № 2, maddələr 185, 195, 219, № 3, maddələr
345, 375, № 4, maddə 488, № 8, maddə 1130, № 10,
maddə 1267) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və
ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə 0102 21
300 0, 0102 21 900 0, 0105 11 110 0 və 0105 11 190
0 alt yarım-mövqelərinə aid sətirlərin “Tarif dərəcəsi
(gömrük dəyərinə görə faizlə və ya ölçü vahidinə
görə ABŞ dolları ilə) sütununda “25.09.2020-ci il”
sözləri “31.12.2023-cü il” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün
sonra qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 12 			
Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
əlavə tədbirlər barədə
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci
maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 73-1 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və
kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi,
yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantintəşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin
görülməsi Qaydaları”na əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil
müəssisələrində 2021-ci il 1 fevral tarixindən tədris
və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada təşkili
sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan
Respublikasının baş dövlət sanitariya həkiminin
və ya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin
müvafiq rəyləri əsasında Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və
səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki:

Bakı şəhəri, 22 yanvar 2021-ci il
2.1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu Qərarın 1-ci hissəsinə uyğun
olaraq tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani
formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda, tabeliyində
təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti
orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus
olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin
təsisçiləri də tabeliklərində olan təhsil müəssisələrinə
münasibətdə eyni qərarlar qəbul edirlər;
2.2. xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil
müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin
təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi karantin rejimi dövründə
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”na uyğun
tənzimlənir.
3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
bu Qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Milli Məclisdə “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsinin
hazırlanması məqsədilə onlayn videokonfrans keçirilib
 Yanvarın 22-də “Ali təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin
hazırlanması məqsədilə yaradılmış işçi qrupunun
videokonfrans formatında görüşü keçirilib.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, parlamentin sədri
Sahibə Qafarovanın təşəbbüsü ilə keçirilən konfransda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Emin
Əmrullayev, Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi
şəxsin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə,
Milli Məclisin elm və təhsil komitəsinin üzvləri,
müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, ali təhsil
ocaqlarının rəhbərləri və ekspertlər iştirak ediblər.
Videokonfransı giriş sözü ilə açan sədr Sahibə Qafarova konfrans iştirakçılarını salamlayıb, 2020-ci ildə
ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticələri və
gələcək planlar barədə danışıb. Sədr xatırladıb ki, yanvarın 6-da dövlətimizin başçısının sədrliyi ilə 2020-ci
ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilmiş
müşavirədə Prezident ötən ilin yekunlarını geniş və
konseptual şəkildə təhlil edərək qarşıda duran vəzifələri
müəyyənləşdirib.
Milli Məclisin sədri deyib ki, ötən ilin ən ümdə
hadisəsi Vətən müharibəsində əldə olunmuş tarixi zəfər
nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və
ərazi bütövlüyümüzün bərpasıdır. Bu münasibətlə konfrans iştirakçılarına təbriklərini çatdıran Sahibə Qafarova
qeyd edib ki, Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin qətiyyətli sərkərdəlik məharəti, yüksək
liderlik qabiliyyəti və şanlı Ordumuzun qəhrəmanlığı
sayəsində Azərbaycanın əldə etdiyi bu Qələbə
tariximizdə əbədi olaraq qalacaq.
Sədrin sözlərinə görə, geridə qalan 2020-ci ildə
koronavirus pandemiyasının bütün dünya dövlətləri
üçün yaratdığı problemlər fonunda Azərbaycan bir
çox ölkələrlə müqayisədə bu sınaqdan daha az itkilərlə
çıxıb. Bildirilib ki, ötən il ölkəmizdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət nəticəsində iqtisadiyyatın bir çox
sahələrində inkişaf meyilləri qeydə alınıb, siyasi islahatların, o cümlədən struktur və kadr islahatlarının həyata
keçirilməsi ölkənin demokratik inkişafında keyfiyyətcə
yeni mərhələnin başlanğıcı olub.
2020-ci ildə keçirilən növbədənkənar parlament
seçkiləri nəticəsində Milli Məclisin yeni tərkibinin
formalaşdığını xatırladan Sahibə Qafarova diqqətə
çatdırıb ki, parlament ölkənin Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü və praqmatik daxili və xarici siyasətini Milli Məclis səviyyəsində
dəstəkləyərək bu istiqamətdə zəruri işlər görüb. Vətən
müharibəsində parlament diplomatiyasının bütün imkanları ölkəmizin haqq işi barədə dünya ictimaiyyətini
məlumatlandırmağa, Ermənistanın törətdiyi təxribatların
beynəlxalq auditoriyaya çatdırılmasına səfərbər olunub.
Qanunverici orqanın fəaliyyətinin səmərəliliyinin daha
da artırılması, müasir tələblər çərçivəsində həyata
keçirilməsi üçün məqsədyönlü addımlar atılıb.
Parlamentin sədri deyib ki, qlobal pandemiyanın
yaratdığı çətinliklərə və məhdudiyyətlərə baxmayaraq, təhsil sahəsində də məqsədyönlü işlər görülüb,
istər tədrisin təşkili, istərsə də qəbul imtahanlarının
keçirilməsində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.
Bu, həm dövlətimiz tərəfindən bu sahəyə yüksək diqqət
və qayğının göstərilməsi, həm də təhsil sistemində
işlərin peşəkarlıqla təşkil edilməsinin nəticəsidir.
Təhsil sahəsinin hər bir dövlətin, cəmiyyətin inkişafında mühüm rola malik olduğunu qeyd edən Sahibə
Qafarova bildirib ki, haqlı olaraq, təhsil, bilik inkişafın,
tərəqqinin özəyi kimi dəyərləndirilir. Birmənalı şəkildə
qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafına
yüksək səviyyədə diqqət və qayğı göstərilir. Ölkəmizdə
təhsil sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət
və ardıcıl tədbirlər nəticəsində böyük nailiyyətlər əldə
olunub. Prezident İlham Əliyev təhsil sahəsinin inkişafını, ölkəmizdə müasir dünyagörüşlü və vətənpərvər
gənc nəslin yetişməsini dövlət siyasətinin mühüm
prioritetlərindən biri elan edib, bu istiqamətdə ardıcıl
addımlar atılıb. Eyni zamanda, təhsil infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb,
son 15 ildə minlərlə orta məktəb tikilib və ya əsaslı
təmir olunub. Bu da təhsildə infrastruktur məsələlərinin
yüksək səviyyədə həllini təmin edib.
Sədr bildirib ki, ölkəmizdə təhsildə inteqrasiyanı
sürətləndirmək, peşəkar, savadlı kadrların hazırlanması məqsədilə də müxtəlif proqramlar icra olunub.
Görülən işlərin nəticəsində Azərbaycanda müasir dövrün
tələblərinə uyğun güclü təhsil sistemi formalaşıb. Sahibə
Qafarova xüsusi vurğulayıb ki, bütün bu işlərin həyata
keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondu mühüm işlər görüb, bir çox
təşəbbüslər irəli sürüb və reallaşdırıb.
Ölkəmizdə təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatların qanunvericilik əsaslarının yaradılması və hüquqi
bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində də uğurlu
addımlar atılıb. Bu istiqamətdə Milli Məclis tərəfindən
bir sıra qanunlar hazırlanıb və qəbul olunub.

Sədr qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə hazırlanmış və 2013-cü ildə təsdiq
etdiyi "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası" təhsil sahəsində islahatların
yeni mərhələsi olub. Bu strategiyaya uyğun olaraq
müasir beynəlxalq təhsil standartlarına əsaslanaraq,
Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək
məqsədilə davamlı islahatlar həyata keçirilməkdədir.
O cümlədən ali təhsil sahəsində də sistem xarakterli tədbirlər görülüb, islahatlar aparılıb, ali təhsilin
keyfiyyəti xeyli yaxşılaşdırılıb. Bununla belə, zaman sürətlə dəyişir, müasir çağırışlar meydana gəlir.
Azərbaycanın sürətli və davamlı inkişafı bütün
sahələrdə yeni reallıqlar yaradıb. Təbii ki, bu yeni və
müasir reallıqlar, həmçinin mövcud dünya təcrübəsinin
təhlili ölkəmizdə ali təhsil sahəsində köklü islahatların həyata keçirilməsini və qanunvericilik bazasının
möhkəmləndirilməsini zəruri edir.
Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi
"2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında
ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı" ali təhsilin keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə keçidini təmin etməyə yönəlmişdir. Belə ki,
bu proqramda həm ali təhsilin məzmun və keyfiyyət
göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları və xarici mütəxəssislərin cəlb olunması yolu ilə
təkmilləşdirilməsi, həm də xaricdə doktorantura təhsili
vasitəsilə elmi kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur.
Ali təhsil müəssisələrinin müasir elmi - tədqiqat və innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsi prosesi sürətlənməli və
onların dünya reytinqində irəliləməsi təmin olunmalıdır.
Nəticə etibarilə tədqiqat universitetlərinin yaradılması,
əmək bazarının tələbləri əsasında yenilikçi, peşəkar
kadrların hazırlanması təmin edilməlidir.
Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki, mövcud
qanunvericiliyin təhlili göstərir ki, ali təhsilin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyanı sürətləndirmək
məqsədilə kifayət qədər zəruri dövlət proqramlarının icrasına, "Təhsil haqqında" qanuna dəyişiklik və
əlavələrin edilməsinə baxmayaraq, ali təhsilin qanunvericilik bazası yetərincə təmin edilməyib. Ali təhsil
haqqında məsələlər "Təhsil haqqında" Qanunda əsasən
bir maddədə və çox qısa formada əksini tapıb. Bu
sahədə məsələlər digər normativ və hüquqi sənədlər
əsasında tənzimlənir. Halbuki, bu məsələlər qanunla
tənzimlənməlidir. Bu, həm də Azərbaycanın qoşulduğu
beynəlxalq konvensiyaların tələbidir. Ona görə də ilk
dəfədir ki, Azərbaycanda "Ali təhsil haqqında" qanun
hazırlanır. Sədr qeyd edib ki, əvvəllər belə bir qanun
olmayıb.
Sahibə Qafarova bildirib ki, 2021-ci il bizim üçün
sadəcə yeni bir təqvim ili deyil. Biz Azərbaycan dövləti
və xalqımız üçün yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşuq.
Bu da onunla bağlıdır ki, Vətən müharibəsində əldə
etdiyimiz Zəfər, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
ölkəmizin qarşısında yeni perspektivlər yaradıb, yeni
vəzifələr müəyyənləşdirib. Bu, quruculuq dövrüdür
və bu mərhələdə görüləcək tədbirlər, qarşıda duran
vəzifələr sözügedən müşavirədə Prezident İlham Əliyev
tərəfindən aydın şəkildə ifadə edildi. Mən inanıram ki,
bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi Azərbaycanın uğurla,
inamla inkişafına kömək edəcək. O, əminliyini ifadə
edib ki, ölkəmizin təhsil ictimaiyyəti də yeni quruculuq
dövründə öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirəcək və Azərbaycanın davamlı inkişafına töhfələr
verəcək.
Sədr çıxışının sonunda konfransda həm təhsil
sahəsində əldə olunan nailiyyətlər və digər məsələlər,
həm də "Ali təhsil haqqında" qanunun hazırlanması və
qəbul olunması ətrafında müzakirələr aparılacağına,

dəyərli təkliflər səslənəcəyinə inamını ifadə edib.
Sonra çıxış edən Milli Məclisin Elm və təhsil
komitəsinin sədri, işçi qrupun rəhbəri Bəxtiyar Əliyev
diqqətə çatdırıb ki, bu, işçi qrupunun ilk iclasıdır. Bugünkü iclasın məqsədi təhsil sahəsi üzrə mütəxəssislərin
fikirlərini dinləmək, mövcud vəziyyəti təhlil etmək və
onların əsasında "Ali təhsil haqqında" qanun layihəsinin
hazırlanmasıdır. Bununla bağlı biz beynəlxalq konvensiyaları, ölkəmizin qoşulduğu bir sıra beynəlxalq
sənədləri, qanunvericiliyimizi və əmək bazarını təhlil
etmişik. Bu gün səslənən fikirlər əsasında qanun
layihəsinin ilkin variantı hazırlanacaq. İşçi qrupunun növbəti iclasında qanun layihəsinin ilkin variantı
müzakirə ediləcək. Qanun layihəsi hazırlanıb komitəyə
təqdim edildikdən sonra onun geniş müzakirələri
keçiriləcək. Komitədə müzakirələrdən sonra qanun
layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə
tövsiyə olunacaq.
Videokonfransda çıxış edən təhsil naziri Emin
Əmrullayev bildirib ki, mühüm məsələ olan “Ali təhsil
haqqında” qanun layihəsinin hazırlanması məqsədilə bu
cür geniş müzakirənin keçirilməsi təqdirəlayiqdir. Hazırda ölkəmizdə 51 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Onların 20-si Təhsil Nazirliyinin tabeliyində, 13-ü digər
nazirlik və komitələrin nəzdində fəaliyyət göstərir, 11-i
özəl, 7-si isə xüsusi təyinatlıdır.
Nazir hazırlanacaq qanun layihəsinin əsas məsələləri
barədə məlumat verib. Təhsil naziri təhsil sisteminin
iştirakçıları, ali təhsilin əlçatanlığı, təhsilin keyfiyyəti,
səmərəliliyi, idarəetmə prosesi, ali təhsilin mövcud
maliyyələşmə mexanizmləri, təhsilin beynəlxalq standart üzrə təsnifatı, təqaüdlər, tələbə kreditləri, tədris və
təlim prosesi, təhsilin iqtisadiyyatı, təhsilin keyfiyyətinə
nəzarət və təhsilin formaları barədə fikirlərini bölüşüb, qanun layihəsində nəzərə alınmalı olan məsələləri
diqqətə çatdırıb.
Sonra çıxış edən Dövlət İmtahan Mərkəzi publik
hüquqi şəxsin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə
Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə qəbul, tələbə
qəbulu prosesinin ümumi qaydaları haqqında təkliflərini
səsləndirib. DİM sədri beynəlxalq imtahanlar haqqında, ali təhsilin beynəlmiləlləşməsi haqqında,
ali təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi, qəbul imtahanlarında keçid ballarının aşağı salınması, qəbul planının artırılması və
digər məsələlər barədə fikirlərini bildirib. Məleykə
Abbaszadə hazırlanacaq qanun layihəsində bir sıra
anlayışların açıqlanmasının vacibliyindən danışıb, tələbə
qəbulu sahəsində statistik məlumatları diqqətə çatdırıb.
Onlayn videokonfransda çıxış edən Milli Məclisin
elm və təhsil komitəsinin üzvləri – İsa Həbibbəyli,
Musa Qasımlı, Ceyhun Məmmədov, Etibar Əliyev,
Anar İsgəndərov, Kamilə Əliyeva, Şahin Seyidzadə,
Aqiyə Naxçıvanlı, Pərvin Kərimzadə və Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov
hazırlanacaq qanun layihəsi barədə qeyd və təkliflərini
səsləndiriblər. Çıxış edənlər distant təhsil, elmi kadrların
hazırlanması, təhsildə milli-mənəvi dəyərlər, bu sahədə
qarşıda dayanan vəzifələr barədə fikirlərini bildiriblər.
Videokonfransa yekun vuran elm və təhsil
komitəsinin sədri və işçi qrupunun rəhbəri Bəxtiyar
Əliyev qeyd edib ki, iclasda cəmiyyəti narahat edən
məsələlər ətrafında çox maraqlı və səmərəli müzakirələr
aparılıb. Səslənən təkliflər əsasında “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsinin ilkin variantı hazırlanacaq və işçi
qrupunun növbəti iclasında geniş müzakirə olunacaqdır.
Bununla da "Ali təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunu layihəsinin hazırlanması məqsədilə
yaradılmış işçi qrupunun onlayn videokonfransı başa
çatıb.

“Dostluq” yatağı həm Türkmənistan,
həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir gətirəcək”
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Digər tərəfdən Azərbaycan və
Türkmənistan arasında imzalanan
bu memorandum gələcəkdə yeni
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması
nöqteyi-nəzərindən də əhəmiyyətlidir.
Bildiyimiz kimi, Türkmənistan dünyada
ən çox təbii qaza sahib olan 4-cü
ölkədir. Gələcəkdə türkmən qazının
da Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə
daxil olması bu istiqamətdə həm
Türkmənistana əlavə gəlirlər qazandıra,
təbii qaz ixracının artmasına imkan
yarada, həm də Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin əhəmiyyətini artıra,
Azərbaycanın bu istiqamətdə
gəlirlərinin daha da artmasına təkan
verəcək. Düşünürəm ki, bu nöqteyinəzərdən yeni müqavilə gələcəkdə
yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması
istiqamətində çox əhəmiyyətlidir. Bu da
öz növbəsində, hər iki dövlətə uzun illər
gəlir qazandıracaq.
Burada bəzi mühüm məqamlara
da toxunmaq istərdik. Belə ki, hələ

bir müddət əvvəl Azərbaycan və
Türkmənistan qazının Avropaya nəqli
üçün nəzərdə tutulmuş “Nabucco”
qaz kəməri layihəsi uzun müddət idi
ki, müzakirə predmetinə çevrilmişdi.
Həmin vaxt 250 milyon avro dəyərində
qiymətləndirilən “Nabucco” layihəsi
Avropa İttifaqındakı bəzi liderlərin
prinsipiallıq nümayiş etdirməməsi
səbəbindən reallaşmadı. Nəticədə,
Azərbaycan region ətrafında baş
qaldıran riskləri və Avropanın o zaman
Türkmənistana siyasi-iqtisadi dəstəyinin
lazımı səviyyədə olmamasını nəzərə
alaraq, digər layihə üzərində dayandı.
2011-ci ildə Aİ və Azərbaycan Xəzərdən
Avropaya birbaşa qaz nəql edən
marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən
Birgə Bəyanat imzaladı. Bu, Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsi üçün əsas oldu.
Birgə Bəyanat TANAP və TAP-la bağlı
Hökumətlərarası Sazişlərlə birlikdə
uzunmüddətli qaz satış müqavilələri
üçün zəmin yaratdı. Daha sonra 2012ci ildə Türkiyə və Azərbaycan siyasi
rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində TAP

kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq əldə
edildi. Nəticədə, bu gün Azərbaycan
qazı Avropanın mərkəzlərindən sayılan
İtaliyaya qədər nəql olunmaqdadır.
Bu dəfə isə Azərbaycan və
Türkmənistan birgə istismar edəcəyi
“Dostluq” yatağı vasitəsilə Avropanın
enerji təhlükəsizliyində növbəti
uğurlu layihəyə imza atmış olacaq.
Nəticədə neft və qaz ixracatçısı olan
Azərbaycanın həm enerji resurslarının
sahibi kimi, həm də tranzit ölkə kimi
Avrasiyadakı əhəmiyyətini bir qədər də
artacaq.
Azərbaycanın müəllifi olduğu
energetika və nəqliyyat layihələri
haqqında danışarkən, təkcə son
3 il ərzində ölkəmizin Bakı-TbilisiQars, Şimal-Cənub, TAP, TANAP
kimi beynəlxalq əhəmiyyətli layihələri
reallaşdırmağı bacardığını qeyd edə
bilərik. Rəsmi Bakı, eyni zamanda
Xəzərin şərq istiqamətində də ciddi
layihələrə imza atmaqdadır. Son
zamanlar Azərbaycan-TürkmənistanƏfqanıstan arasında nəqliyyat və

ticarət sahəsindəki uğurlar da bunun
göstəricisidir. Buna Lapis Lazuli
marşrutunun 2018-ci ildə Bakı-TbilisiQars dəmir yolu ilə birləşdirilməsindən
sonra artıq Əfqanıstandan yüklərin
Türkmənistandan Azərbaycana, daha
sonra Qərb istiqamətində daşınmağa
başlandığını misal çəkmək olar. Bu
gün Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin
imkanlarının daha da artırılması üçün
səylər davam etdirilməkdədir.
Beləliklə, Azərbaycan və
Türkmənistan arasında imzalanmış
memorandum iki dövlət arasında
olan qardaşlığın və dostluğun bariz
nümunəsidir. Sənədin imzalanması
iki dövlətin iqtisadi potensiallarını
artırmaqla yanaşı, Bakı və Aşqabad
arasında iqtisadi əməkdaşlığa yeni
təkan verir, eyni zamanda, hər iki
ölkənin beynəlxalq və regional
əhəmiyyətini daha da artırmış olur.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Tarixi zəfərimiz və Şuşadan
1982-ci ilə tutulan ayna …
A

zərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa şəhərinə səfəri, səfər
müddətində etdiyi çıxışlar, verdiyi ismarıclar və
Şuşa xatirələri, bu günə və gələcəyə yönəlik fikirləri
fövqəladə dərəcədə önəmli, öyrənilməli, örnək fikirlərdir.
Əlbəttə, tarix öz səhifələrində bu səfərə, bu səfəri mümkün
edən (44 günlük müharibədə qazanılmış) möhtəşəm zəfərə
və əlbəttə, bir liderin vətənpərvərliyinə, sözübütövlüyünə,
müdrikliyinə yer verəcək!

“Şuşasız bizim işimiz yarımçıq
qalar” kəlamı 44 günlük Vətən
müharibəsinin getdiyi günlərdə deyilmişdi. Bəlkə o sözə, o günədək
kimlərdəsə narahatçılıq, yaxud
şübhə vardısa da, dediyi sözləri,
verdiyi vədləri zərgər dəqiqliyi
ilə, zamanında, məqamında və
dərəcəsində yerinə yetirən dövlət
başçısının bu sözlərindən sonra
şübhəyə yer qala bilməzdi! Öz
xalqının dövlətə bağlılığını, ordusunun qüdrətini, başçılıq etdiyi
dövlətin imkanlarını əla bilən,
beynəlxalq münasibətlər sisteminin gerçəkliklərinə yaxşı bələd
olan İlham Əliyev, qələbəmizi
Şuşa zəfəri ilə taclandıracaqdı, əlbəttə! Elə də oldu! Sonra
Şuşaya yol çəkilişi başladı, sonra
Şuşada müvafiq dövlət qurumları
öz fəaliyyətini bərpa etdi, daha
sonra Şuşa mədəniyyət paytaxtı
elan olundu və Prezident, xanımı
və qızı ilə ölkəmizin siyasi paytaxtından mədəniyyət paytaxtına
səfər etdi!
Qarabağ torpaqlarını,
Azərbaycanın, bütün Qafqazın
incisi Şuşa şəhərini azad edən
gənclər harada yetişmişdi? –
Heydər Əliyev məktəbində,
İlham Əliyev idarəçiliyi dövründə!
Məhz vətənpərvər, güclü, milli
ruhda tərbiyə almış gənc nəsil
Şuşa uğrunda, müqəddəslik

uğrunda vuruş nümayiş etdirdi!
Prezident İlham Əliyev 17 ildir
ölkə rəhbəridir. Bu illər ərzində
yetişən insanlar dağlar başındakı inci şəhərimizin ruhunu
incitmədən azad etdi. Əlbəttə,
hər yaşda, bütün nəsillərdən
olan vətəndaşlarımızın tarixi zəfərimizdə öz zəhməti,
özünəxas payı vardır, ancaq əsas
yük, əsas vəzifə, döyüşə - döyüşə
dağlara dırmaşmaq, dağların
başında yuvalanmış düşmənə toy
tutmaq məhz gənc nəslin üzərinə
düşdü.
Tarixi zəfərimizin rəmzi olaraq “dəmir yumruq” təsadüfən
seçilməyib. Cənab Prezidentin
dediyi kimi, bu yumruq həm
gücümüzün, həm də birliyimizin
rəmzidir. Respublikamız hər kəsə
göstərdi ki heç nəyə baxmayan,
heç kimdən çəkinməyən, milli
maraqları müdafiə edən lider necə
qələbə qazanır.
Nə gözəl uyğunluqdur: Nizami
İli, Füzuli - Şuşa Yolu və Vaqif
Poeziya Günləri!.. 2021 - ci ilin öz
mistikası var. Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı da, Füzuli - Şuşa
dördzolaqlı (bəzi yerlərdə altızolaqlı) yeni avtomobil yolu da, yalnız fiziki, yaxud iqtisadi amillərlə
şərtlənmir, bu, ruh dirçəlməsidir,
bu böyük gələcəyə uzanan qollar,
açılan yollardır…

Müzəffər ordumuzun işğaldan
azad etdiyi ərazilərdə beynəlxalq
aeroportlar başda olmaqla,
nəqliyyat – kommunikasiya
infrastrukturunun formalaşdırılmasının necə bir strateji önəm
daşıdığı, dosta da, düşmənə də
bəllidir. Böyük gələcəyə gedən
yolda bizim qarşımızda olmaq
ağılsızlıq, yanımızda olmaq
qazancdır. Ermənistanın iki
yoldan birini seçməkdən başqa yolu yoxdur, çünki erməni
cəmiyyəti, Ermənistan siyasi - hərbi hakimiyyəti uzun illər
yolsuzluq edib, qansızlıq edib,
allahsızlıq edib. Heç XX yüzilin
30 - cu illərindəki “Allahsızlar
Cəmiyyəti”nin rəhbərləri, fəalları,
son 30 ildə ermənilərin Qarabağda etdiyi miqyasda allahsızlıq
etməmişdir. Məscidləri dağıtmaq,
məscidlərə donuz doldurmaq,
dağıtmadığı məscidlərin təyinatını
dəyişdirmək, bu da mümkün
olmadıqda özgələşdirmək,
ziyarətgahları Azərbaycan - türk
sənət - memarlıq üslubundan
yayındrmaq kimi xəbis, yaramaz
fikirlər içində olub ermənilər.
Prezidentin işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımıza səfərləri
vaxtı dağıdılmış abidələrimizə,
ziyarətgahlara, ümumən
erməni vəhşiliyinə, barbarlığına diqqət çəkməsi etiraf edib
- etməməsindən asılı olmayaraq,
düz - dünyanın diqqətinə çatır.
Dünya erməniliyinin uzun illər
boyu Azərbaycan əleyhinə qalaq
- qalaq vəsait xərcləyib formalaşdırmağa çalışdığı, bir çox hallarda
nail olduğu, müəyyən dairələri
şübhəyə saldığı, yaxud, ən azı
neytrallığa itələdiyi beynəlxalq
ictimai fikir indi dilemma qarşısındadır: Azərbaycanın haqlı
səsini eşitməlimi, eşitməməlimi?
Eşitsələr, ərköyün, yaramaz, şər

yuvası olan dünya erməniliyi bir
institut kimi tarixin zibiliyinə atılmalıdır. Eşitməsələr, qalib, varlı,
perspektivli Azərbaycan kimi bir
dostdan məhrum olmalıdır…
Şuşa Qarabağın, Qarabağ
Azərbaycanın ürəyidir, gözüdür! Ürəyimiz, gözümüz Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə müzəffər Azərbaycan
Ordusunun möhtəşəm qələbəsi ilə
tapdaqdan azad olunub.
Prezident İlham Əliyev 39 il
bundan öncə, 14 yanvar 1982 - ci
ildə Şuşaya səfər etmişdi, bu dəfə
o tarixi, anlamlı günü gözəllik
və qüdrət içində təkrar etdi. Və
bəyan etdi: “Əlbəttə ki, bundan
sonra biz Şuşanı göz bəbəyi kimi
qorumalıyıq. Bizim hərbçilərimiz,
bizim qəhrəman övladlarımız
Şuşanı qoruyacaqlar ki, düşmən
heç bu tərəfə baxmağa özündə
cəsarət tapmasın. Mən demişəm
ki, əgər kimsə Ermənistanda
revanş haqqında düşünürsə, o,
bizim dəmir yumruğumuzu bir
daha görəcək. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların
başını əzdi. Əgər bizə qarşı hər
hansı bir təxribat törədilərsə,
cavabımız çox sərt olacaq, çox
peşman olacaqlar və yenə də
acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Heç kim bizim qabağımızda dura
bilməz. Bundan sonra həmişə
belə olacaq. Azərbaycan Ordusu, xüsusi təyinatlılar, bizim
qəhrəman övladlarımız, hərbi
birləşmələrin döyüşçüləri Şuşanı
və azad edilmiş bütün torpaqları
göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar
ki, düşmən bir daha belə cəhd
etməsin. Cəhd edərsə, axırı lap
pis olacaq”.
Bəli, Şuşa artıq azaddır, əbədi
azaddır! Yaxın vaxtlarda Şuşanın
planlı şəkildə bərpasına başlanacaq.

Bu təmir-bərpa işlərinin ilkin addımları kimi “Güllələnmiş büstlər”in
Bakıdan Şuşaya aparılmasının, öz
yerlərinə qoyulmasının özü Qələbə
simvoludur. Bu gün Xurşidbanu
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin,
Bülbülün ruhu şaddır!

“XXI əsrin universitet modeli”
zərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın və “AzEdu
Academy”-nin birgə təşkilatçılığı
ilə “XXI əsrin universitet modeli”
mövzusunda videokonfrans
formatında müzakirə təşkil
olunmuşdur. Yanvarın 21-də baş
tutmuş tədbirdə təhsil naziri Emin
Əmrullayev, İctimai Şuranın üzvləri,
nazirliyin rəhbər şəxsləri, Türkiyənin
İstanbul Texniki Universitetinin
və Azərbaycanın 30-dan çox ali
məktəbinin rəhbərləri iştirak etmişlər.

A

Açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri, əməkdar elm
xadimi, professor Şahlar Əsgərov XXI
əsrdə universitetlərin qarşısında duran
vəzifələrdən, yeni çağırışlardan və ali təhsil
müəssisələrimizin qarşısında duran əsas
məsələlərdən danışdı.
Azərbaycan Respublikasının təhsil
naziri Emin Əmrullayev tədbirdə çıxış etdi.
Nazir bildirdi ki, vətən müharibəsindəki
zəfərimiz həm də onu göstərdi ki,
Azərbaycan təhsili qarşısına qoyduğu
məqsəd və vəzifəsinin öhdəsindən gələ bildi. 44 günlük müharibə həm də Azərbaycan
xalq olaraq yumruğu bir yerə vurmağı
bacardığının göstəricisidir. Eyni zamanda,
xüsusi diqqətçəkən məqamlardan biri də
müharibənin təkcə silah və səngərlərdən deyil, həm də yeni innovasiyalar və texnologiyalar, siyasi diplomatiyadan keçməsi oldu.
Bu, Azərbaycanın haqq davası idi.
Nazir vurğuladı ki, Qarabağ zəfəri
Azərbaycanın təhsili, cəmiyyətinin inkişafı
üçün yeni üfüqlər açır. Biz bu üfüqləri
düzgün qiymətləndirərək yeni hədəflər
müəyyən etməliyik. Yeni hədəflərin
müəyyən edilməsi ilk növbədə, yeni
problemləri tapmaqla başlayır. Problemləri
tapmaq onları həll etmək üçün ən qısa
yoldur. Mənə görə, orda ənənəvi olan
vəzifələrlə, kadr hazırlığı, elmi tədqiqatların
aparılması ilə yanaşı, o cümlədən, elmin
qloballığını başa düşüb həmin qlobal
dünyanın bir parçası olmaq vacib məsələdir.
Bir çox universitetlərimizin 100 yaşı tamam
olur. Dəyərlər ətrafında rəqabət beynəlxalq
səviyyədə gedir. Bir çox çağırışlarıla
üz-üzəyik. Ali təhsil müəssisələrimizin
kadr hazırlığı, həm də dünya elmiylə eyni
proseslərlə üz-üzə durması vacib şərtdir.
Daha sonra İctimai Şuranın məsul katibi, fəlsəfə doktoru İlqar Orucovun moderatorluğu ilə davam edən tədbirdə İstanbul
Texniki Universitetinin rektoru professor
İsmayil Koyunçu, Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru,
professor Ədalət Muradov, Azərbaycan
Texniki Universitetinin rektoru, professor
Vilayət Vəliyev təqdimatla çıxış etdilər.
Virtual müzakirədə çıxışı zamanı
İstanbul Texniki Universitetin rektoru
İsmayil Koyunçu universitetlər ara-

sında beynəlxalq əlaqələrin qurulması
vacibliyindən bəhs edərək hazırda İstanbul
Texniki Universitetinin Azərbaycanın
Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə ortaq
təhsil proqramı həyata keçirdiyini dedi.
Proqramlara əsasən tələbə təhsil həyatının
bir ilini bir universitetdə, 2-ci ilini digərində
bu şəkildə davam edir. O qeyd etdi ki, bu
proqramdan yararlanan tələbələr çox fərqli
universitet mədəniyyətlərini öyrənərək
məzun olacaqlar. Bu əsrdə rəqəmsallaşan
univeristetlər önə çıxacaq. Yeni nəsil təhsil
sistemlərini idarə edə bilənlər önə çıxacaq.
Universitetlər arasındakı qurumların da
əlaqələndirilməsi çox önəmlidir. XI əsr
üçün rəqəmsal çevrilmə mühüm rol oynayır. Bu çevrilmədə onlayn dərslər xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. 250 illik tarixə malik
olan İstanbul Texniki Universiteti olaraq
xüsusilə pandemiya dövründə rəqəmsal
çevrilmədə onlayn təhsil üçün baza yarada bildik. Düşünürəm ki, onlayn təhsil
pandemiya dövrü başa çatdıqdan sonra da
həyatımızın bir parçası olacaq.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru, professor
Ədalət Muradov bildirdi ki, universitetlər
artıq bilik yox, məlumat ötürücüsünə
çevriliblər. Rəqəmsal təhsilə keçidlə bağlı
vəziyyət daha təhlükəlidir. Artıq şirkətlər
universitetlərə, demək olar ki, meydan oxuyur. Universitet modeli tamamilə yenidən
qurulmalıdır. Xaricdə mütəxəssis axtaran
zamanı ondan universitet diplomunu deyil,
İLTS və ya TOEFL sertifikatlarının olması
soruşulur. Təshil proqramlarının verdiyi sertifikatlar universitetlərdən alınan
diplomlardan daha önəmli olur. O, XXI
əsrin universitetlərinin çatışmazlıqlarından da danışıb: “XXI əsrdə müasir bilik
və vərdişlər tamam dəyişib. Universitetlər
artıq bilik yox, məlumat ötürücüsünə
çevirilir. ABŞ-da məşhur univeristetlər belə
mütəxəsissləri ixrac etmək əvəzinə geridə
qalan universitetlərdən kadr istəyir. Bu
gün dünya dəyişsə də, dəyişməyən tək şey
universitetlərdir. Hamımız universitetlərin
dövlətin, cəmiyyətin tərəqqisinin
önündə getdiyini bilirik. Bu gün biz bu
fikri təsdiqləyə bilərikmi? Zənnimcə,

universitetlər artıq bu funksiyasını yerinə
yetirə bilmir” deyə natiq əlavə edib.
İlk universitet I sənaye inqilabı
dövründə yaranıb. Bu gün isə IV sənaye
inqilabından danışırıqsa, bunu mütləq
vurğulamalıyıq: “Dövrünün tələbatına
cavab verməyən “mütəxəssislər ordusu”
yetişdirmək dövlətin tərəqqisinə deyil,
onun probleminə çevrilir. Əmək bazarına
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Elə sahələr
var ki, orada işçi qüvvəsi çoxdur, lakin
elələri var ki, orada işçi qüvvəsi çatışmır.
Universitetlər yeni sahəyə keçid edən
insanları mütəxəssis kimi yetişdirə bilmir.
Universitet müəllimlərinin sayı əhəmiyyətli
dərəcədə artıb. Müəllimlik kütləvi peşəyə
çevrilib. Bunda müasir reytinqlərin rolu
böyük oldu. Belə olduqda müəllim vahid
bilik mənbəyi funksiyasını da itirdi. Bu
qədər müəllimə ehtiyac yoxdur. Ən qısa
vaxt ərzində distant təhsillə bağlı vahid
standartların hazırlanması olduqca vacibdir.
Bizim ali təhsilimizdə tələbələrin rolu
görünmür və ya ümumiyyətlə yoxdur.
Tələbə universitetin idarəetmə subyektinə
çevrilməlidir. Bu haqda düşünməliyik.”
O, univeristetdə yaradılan “UNEC to be”
platforması haqda da danışıb: “UNEC-də 3
il əvvəl “UNEC to be” platforması yaradılıb
və təqdim edilib. Bunun mahiyyıti nədir?
Biz şirkətlər qarşısında öhdəlik götürmüşük
ki, UNEC-in məzununu işə götürdüyü zaman 3 il müddətində o tələbənin keyfiyyətli
fəaliyyətinə zəmanət veririk. Əgər şirkət o
şəxsin fəaliyyətindən narazı olarsa, UNECdə həmin tələbə yenidən təlimlərə cəlb
olunur.”
Azərbaycan Texniki Universitetinin
rektoru, professor Vilayət Vəliyev “XXI
ƏSRİN UNİVERSİTETLƏRİ (mühəndis
hazırlığı kontekstindən baxış)” mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Rektor bildirib
ki, son 200 ildə dünyada elmi-texniki
tərəqqi mühəndis təhsilində yeni üfüqlərə
yol açmışdır. Azərbaycanda neft bumu və
Sovetlər dövründə sənayeləşmə mühəndis
təhsilini daha da institusionallaşdırıb.
Texnologiyanın müasir tələblərinə uyğun
texniki və mühəndislik təhsilinin qurulması
zamanın diktəsidir.

Universitetlər COVİD-19 pandemiyası səbəbindən təsildə yeni çağırışlar və
postpandemiya dövründə hibrid (audtoriya və online) tədrisin təşkili məsələsinə
həssaslıqla yanaşmalıdırlar.
Pandemiyanın yaratdığı yeni iqtisadi
reallığa uyğun texniki təhsil çağırışlarına
toxunan natiq XXI əsrin mühəndisi müasir
tələblər kontekstində, müasir mühəndis
təhsilində dəyişikliləri şərtləndirən əsas
amillər, post pandemiya dövrü üçün
mühəndis hazırlığı: reallıqlar, gözləntilər
istiqamətində fikirlərini bölüşüb. Yeni
dövrün reallıqlarında distant təhsilə
yeni ehtiyacların yaranmasını, rəqəmsal
texnologiyaların dəstəklənməsi ilə həyata
keçiriləcək ixtisaslara və digər təhsil
xidmətlərinə ehtiyacı, distant təhsil
vasitəsilə praktik dərslərin keçirilməsi üçün
virtual trenajorların yaradılmasına tələbatı,
ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə məsafədən təhsildə
yeni proqram təminatları və metodoloji
yanaşmaları, təhsil proqramlarının və
biliklərin yeni qiymətləndirmə üsullarına
tələbatı, “Sərhədsiz” təhsil imkanlarının
genişlənməsini, mobil texnologiyalar
hesabına tədris vasitələrinə əlyetərliyi
artırmasını diktə edir. Professor daha sonra
perspektiv gözləntilərlə bağlı fikirlərini
bölüşdü: “Universitetlərin statuslarının
yenidən müəyyən edilməsi, təhsil pillələri
və səviyyələri arasında üzvi əlaqənin inkişaf etdirilməsi, rəqəmsallaşmanın yaradacağı sosiallaşma problemlərini idarə etmək
lazım gələcək.”
Yeni yanaşmalara adaptasiya olunmuş
təhsilverənlərin yetişdirilməsi – Təhsil
alanlar texnoloji inkişafın daima dəyişən
kompetensiyalarına uyğun təhsil tələb edir
və təhsil verənlər buna adaptasiya olunmalıdır deyə natiq bildirib.
Təhsilalanlara qoyulan yeni səriştə
tələbatları – “Ömür boyu təhsil” prinsipi,
başqa sözlə Texnologiyaların inkişafı kompetensiyaların artırılmasını ehtiva edir
XXI əsrin universitetləri tədris prosesinin qarşılıqlı interaktivliyini zəruri edir.
Belə ki, təhsil verən və təhsil alan tərəf artıq
qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində işləyir və
yenilikləri birgə yaradırlar.
Mövzuya və çıxışlara həsr olunmuş
müzakirələrdə İctimai Şuranın üzvü, Milli
Məclisin elm və təhsil komitəsinin üzvü
Etibar Əliyev, Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev,
Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov, Xəzər Universitetinin təsisçisi Hamlet
İsaxanlı, təhsil nazirinin müşaviri Elnur
Nəsibov, Mingəçevir Dövlət Universitetinin
rektoru Şahin Bayramov, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Nicat Məmmədli, İctimai
Şuranın üzvləri Ülviyyə Mikayılova və
Mirzə Cəfərzadə, “AzEdu Academy”-nin
həmtəsisçisi Elşad Eyvazlı, Bakı Qızlar
Universitetinin təsisçisi Ağarəhim Rəhimov
iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, tədbir modern.az informasiya agentliyinin informasiya tərəfdaşlığı
ilə keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Prezidentin Natəvan bulağı,
Bülbülün Ev muzeyi ilə tanış olması inci şəhərimizin ölkə və dünya
miqyasında necə bir missiyaya,
“mandat”a sahib olduğunun və
şəhərə “Mədəniyyət paytaxtı”
statusu verilməsinin nə qədər

məntqili əsaslara malik olmasının
daha bir ifadəçisi idi.
Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Bakı Ali Neft Məktəbi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Qarabağın təbii sərvətləri” mövzusunda vebinar keçirilib.
Vebinarda Qarabağın zəngin təbii sərvətləri barədə geniş müzakirələr aparılıb.
BANM-dan verilən məlumatda bildirilir ki, müxtəlif yerli, transmilli
şirkətlərdən, təhsil müəssisələrindən, idarə və təşkilatlardan 700 nəfərin
iştirak etdiyi vebinarda Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Milli
Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri deputat Sadiq Qurbanov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat
Xidmətinin rəisi Əli Əliyev və Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz mühəndisliyi
kafedrasının dosenti Qəşəm Zeynalov məruzəçi qismində çıxış ediblər.

Bakı Ali Neft Məktəbində
“Qarabağın təbii sərvətləri”
mövzusunda vebinar

Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını zəbt etməsinin əsas səbəblərindən biri
də bu ərazilərin təbii sərvətlərlə, o cümlədən su,
meşə, torpaq ehtiyyatları ilə zəngin olmasıdır.
Rektor qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi
tərəfindən qəbul edilən təbii sərvətlər və onun
istifadəsinə dair bir çox fərman və sərəncamın
təbii sərvətlərimizin talanmasına xidmət etdiyini vurğulayaraq, ali məktəblərin öz profilinə
uyğun olaraq Qarabağın tarixinə, turizim və
logistik imkanlarına dair araşdırma aparmasını
təklif edib.
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika
və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov milyardlarla ABŞ dolları gəlir gətirən
mineral-xammal ehtiyatlarımızın ermənilər
tərəfindən talan edildiyini qeyd edib. Deputat
faydalı qazıntıların talan olunması nəticəsində
dəymiş zərərin məbləğinin dəqiq araşdırmalar
nəticəsində müəyyən ediləcəyini bildirib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli Əliyev
qeyd edib ki, Ermənistan tərəfindən işğal
edilmiş ərazilərimizdə işğaladək olan dövrdə ehtiyatları təsdiq olunmuş 163 müxtəlif növ faydalı
qazıntı yatağı, o cümlədən: 4 qızıl, 7 civə, 2
mis, 1 qurğuşun və sink, 1 daş kömür, 7 gəc,

4 vermikulit, 1 soda istehsalı üçün xammal, 12
əlvan və bəzək daşları (obsidian, mərmərləşmiş
oniks, yəşəm və s.), 10 mişar daşı, 21 üzlük
daşı, 10 gil, 21 sement xammalı, 8 müxtəlif növ
tikinti daşları, 6 əhəng xammalı, 11 qum-çınqıl,
4 tikinti qumu, 1 perlit, 8 pemza-vulkan külü, 16
yeraltı şirin su və 10 mineral su yatağı mövcud
olub.
Xidmət rəisi Azərbaycan Respublikasının
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində ümumiyyətlə, 561 yataq və
perspektivli minerallaşma sahəsinin müəyyən
edildiyini diqqətə çatdırıb.
Vebinarda qeyd edilib ki, Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən, işğal olunmuş
ərazilərimizdə Ermənistanın Azərbaycana
vurduğu zərərlərin -- vətəndaşların mülkiyyəti,
infrastruktur, mədəniyyət abidələri və s. ilə
yanaşı, həm də Azərbaycana məxsus təbii
resursların qeyri-qanuni istismarı haqqında
kompleks qiymətləndirilmə aparılır. Məqsəd
sərvətlərimizin talan edilməsi siyasətini həyata
keçirən düşmən ölkənin siyasi rəhbərliyinin
məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bütün lazımi
tədbirləri həyata keçirməkdir.
Tədbir sual-cavab sessiyası ilə yekunlaşıb.

“Xalq qəzeti”
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Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması xalqımız
və dövlətimiz üçün mühüm tarixi hadisədir

E

rmənistanın sentyabrın 27-də növbəti hərbi təxribatından
sonra Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən əkshücum əməliyyatı noyabrın 10-da tarixi qələbəmizlə
başa çatdı. Həmin gün Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və
Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan birgə bəyanatla
silahlı qüvvələrimizin cəbhədəki möhtəşəm qələbəsi diplomatik
sahədə də rəsmiləşdirildi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası
reallaşdı, Naxçıvanla Azərbaycanın quru əlaqəsinin reallaşacağı,
Naxçıvanın blokadadan çıxacağı bəyan edildi. Beləliklə, xalqımızın 30 il çəkən torpaq həsrətinə son qoyuldu, tarixi ədalət bərpa
olundu.

Hazırda işğaldan azad edilən
torpaqların yenidən qurulması,
bərpası qarşıda duran ən mühüm
məsələlərdən biridir. Bu ərazilərdə
gerçəkləşdiriləcək abadlıq-quruculuq işlərinin miqyası da, şübhəsiz
ki, çox böyükdür. Çünki təcavüzkar
Ermənistan torpaqlarımızda əsl vandalizm aktı törədib, bütün şəhər və
kəndlərimizi tamamilə dağıdıb, tarixi
abidələrimizi, məscidlərimizi məhv
edib, bölgənin ekologiyasına çox ciddi
ziyan vurub.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev çıxışlarında hazırda bu ərazilərdə acınacaqlı
vəziyyətin hökm sürdüyünü, yaşayış
məntəqələrinin xarabalığa çevrildiyini,
hətta evlərin pəncərə çərçivələrinin
belə oğurlandığını, infrastrukturun
tamamilə dağıdıldığını, salamat bir
bina belə saxlanılmadığını, yerüstü
və yeraltı sərvətlərin talan edildiyini,
tarixi-dini abidələrin barbarcasına
yerlə-yeksan edildiyini bildirib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 19-da Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi
videoformatda qəbul edərkən də
bu barədə dedi: “Təsadüfi deyil
ki, xarici jurnalistlər Ağdamı “Qafqazın Xirosiması” adlandırıblar.
Fikrimcə, eyni sözləri Füzuli şəhəri,
həmçinin işğal altında olmuş başqa
şəhərlər haqqında da demək olar.
Zəngilan da, Cəbrayıl da, Qubadlı
da praktiki olaraq tamamilə dağıdılıb. Təkcə şəhərlər yox, kəndlər də.
Siz Füzuliyə, Ağdama gedəndə yol
boyunca yəqin ki, tamamilə dağıdılmış kəndləri görmüsünüz. Bütün bu

dağıntılar birinci Qarabağ müharibəsi
başa çatandan sonra törədilib, məhz
bu ərazilərdə Azərbaycanın mədəni
irsinin izlərini məhv etmək üçün. Həm
də ondan ötrü ki, azərbaycanlıların
bu ərazilərə qayıtmalarına heç vaxt
imkan verməmək üçün, eləcə də sırf
oğurluq, qarət üçün. Vandallar və
oğrular pəncərə çərçivələrini, qapıları,
dam örtüklərini, aparılması mümkün
olan nə varsa hamısını söküb aparıblar...”.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi
ilə işğaldan azad edilən ərazilərimizdə
tikinti-quruculuq işlərinin sürətlə
aparılması, bu yerlərin dayanıqlı
iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik
bölgəyə çevrilməsi üçün hazırda ciddi
tədbirlər həyata keçirilir. Bununla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, Prezident
İlham Əliyev, Birinci vise-prezident
Mehriban Əliyeva tərəfindən yanvarın 14-də Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa
avtomobil yolunun 27-ci kilometrində
Füzuli-Şuşa yolunun və Füzuli
rayonunda beynəlxalq hava limanının təməli qoyulub. Mərasimdə
dövlətimizin başçısı deyib: “Bu gün
yanvarın 14-də Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının təməli qoyuldu.
Mən hava limanının tikintisi ilə bağlı
Azərbaycan xalqına məlumat vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgələrimizin
inkişafı üçün çox önəmli bir layihədir.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı bu
il istifadəyə verilməlidir... Bu hava
limanının əsas məqsədi xarici qonaqların Şuşaya gəlişini təmin etməkdir.
Çünki buradan Şuşaya olan məsafə
o qədər də böyük deyil. Nəzərə alsaq
ki, bu gün Füzuli-Şuşa dördzolaqlı və
bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avto-

mobil yolunun təməli qoyulub, xarici
qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanına gələrək, çox rahat və qısa
müddət ərzində Şuşa şəhərinə gedə
biləcəklər”.
Ölkə rəhbəri daha sonra Şuşanın
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
mədəniyyət paytaxtımız elan edildiyini, şəhərin bərpası və tarixi simasının
özünə qaytarılması istiqamətində
işlərə start verildiyini bildirib. Bununla da böyük qayıdışın başlandığını,
düşmənin qısa müddət ərzində, cəmi
44 gündə ərazilərimizdən qovulduğu
kimi, tarixi dədə-baba torpağımız olan
Qarabağın da qısa müddətdə bərpa
ediləcəyinə əminliyini vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, hazırda
Horadizdən Zəngilana, oradan Qubadlıya və sonra Laçına qədər yolun
çəkilişi işlərinə də hazırlıq görülür.
Qeyd edim ki, Toğanalıdan Kəlbəcərə
çəkiləcək yol da Laçın rayonuna
qədər davam etdiriləcək. Beləliklə,
hər iki tərəfdən Şuşa şəhərinə rahat
şəkildə getmək mümkün olacaq.
Dövlətimizin başçısı cari ilin
yekunlarına həsr olunan müşavirədə,
həmçinin dəmir yollarının tikintisi ilə
bağlı da göstərişlər verib. Buna görə
də Horadiz–Füzuli və bundan sonra
Füzuli–Şuşa dəmir yolunun tikintisi
nəzərdə tutulub.
Xatırladım ki, artıq Suqovuşana
yol çəkilib, Füzuli–Şuşa yolu müasir standartlara uyğun inşa edilir,
şəhərlərin yeni baş planları hazırlanır. Digər kommunal infrastrukturun
bərpası istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirilir.
Cənab Prezidentin tapşırığı ilə
sosial-iqtisadi, humanitar, hüquqi və

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bildirdiyi
kimi, işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz qısa
müddət ərzində bərpa olunacaq, indiyədək
məcburi köçkün kimi Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına səpələnmiş vətəndaşlarımız öz yurd-yuvalarına
qayıdacaqlar. Hazırda dövlət başçısının birbaşa qayğısı, diqqəti və nəzarəti altında bu istiqamətdə işlərə
başlanılıb. Bunu Prezidentin Şuşaya səfəri zamanı
da müşahidə etdik. Yanvarın 14-də baş tutmuş həmin
səfər zamanı dövlət başçısı Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa
avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli–Şuşa
yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının təməllərini qoydu.

Ərazilərimizin bərpasında dost
ölkələr fəal iştirak edəcəklər
Dövlət başçısı qeyd etdi ki, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı azad edilmiş
bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli
layihədir. Bu hava limanı, əsasən də onun
uçuş-enmə zolağı bu il istifadəyə verilməlidir.
Hava limanının binası isə gələn il istifadəyə
verilə bilər. Hava limanının qısa müddətdə
istifadəyə verilməsində əsas məqsəd xarici
qonaqların Şuşaya gəlişini təmin etməkdir.
Çünki buradan Şuşaya olan məsafə çox da
böyük deyil. Füzuli–Şuşa yolu dördzolaqlı
və bəzi yerlərdə altızolaqlı olacaq, xarici
qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına
gələrək, çox rahat və qısa müddət ərzində
Şuşa şəhərinə gedə biləcəklər.
Şuşanın bərpası ilə bağlı Prezident İlham
Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi
videoformatda qəbul edərkən də məlumat
verib. Azərbaycan lideri dedi ki, Şuşanın
hazırkı vəziyyətinə heç kim laqeyd qala
bilməz, bu nadir və bənzərsiz şəhər Qafqazın
incisidir. Ermənilər bu şəhərdə də dağıntılar
törədiblər: “Məscidlər dağıdılıb, tarix və
mədəniyyət abidələri, Vaqifin məqbərəsi
dağıdılıb, məzar daşı sındırılıb, Vaqifin
barelyefi qırılıb, büstü məhv edilib. Natəvanın
sarayı dağıdılıb, Bülbülün evi praktiki
olaraq yarıdağıdılmış vəziyyətdədir, Üzeyir
Hacıbəylinin evi isə artıq yoxdur, onun yalnız
divarları qalıb. Bu, barbarlıqdır, bu, mədəni
soyqırımıdır”.
Prezident artıq müharibənin bitdiyini,
Azərbaycanın şanlı Qələbə qazandığını,
lakin bu vəhşiliyin heç vaxt unutmayacağını
bildirdi: “Mənim göstərişimə əsasən bütün
şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləndə biz
yəqin ki, hər şəhərdə bir məhəlləni, ola bilsin,
böyük bir ərazini işğalçılardan sonra qalmış
vəziyyətdə saxlayacağıq ki, Azərbaycan xalqı
bunu heç vaxt unutmasın, gələcək nəsillər
yadda saxlasınlar ki, biz öz torpağımızı

qorumalıyıq və yalnız öz gücümüzə
güvənməliyik”.
Dövlət başçısı dedi ki, işğal edilmiş
ərazilərdə dağıdılmış nə varsa, hamısı bərpa
ediləcək və artıq bərpa prosesi başlanıb.
Böyük qayıdış proqramı hazırlanır, lap yaxın
vaxtlarda şəhərlərin dirçəlişini görəcəyik.
Onun sözlərinə görə, azad edilmiş ərazilər
qardaş ölkələrlə birlikdə bərpa olunacaq,
bu prosesdə yalnız dost ölkələrdən olan
şirkətlər iştirak edəcəklər. Müharibə vaxtı və
müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycanı
fəal şəkildə dəstəkləyən ölkələrə daha çox
üstünlük veriləcək. Bu mövzu Türk Şurası
çərçivəsində müzakirə ediləcək.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi
ki, Azərbaycanın tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpasına TÜRKSOY fəal
dəstək verməlidir. Azad edilmiş ərazilərdə
70-ə yaxın məscid dağıdılıb, muzeylər qarət
olunub, bütün sosial infrastruktur məhv
edilib. TÜRKSOY həm də işğalçı qüvvələrin
barbarlığını, mədəni-tarixi irsimizin məhv
edildiyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı
diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Ağdam
məscidinin bərpasında Heydər Əliyev Fondu
fəal rol oynayacaq. Vaqifin məqbərəsi bu il
bərpa olunmalıdır: “Biz bu il Vaqif poeziya
günləri keçirilməsini bərpa etməyi, həmçinin
“Xarı bülbül” festivalı keçirməyi planlaşdırırıq.
Mənim Şuşanı Azərbaycanın mədəni paytaxtı
elan etməyim təsadüfi deyil. Fikrimcə,
Şuşa bərpa ediləndən sonra öz təbiətinə,
landşaftına, tarixinə, tarixi abidələrinə
görə haqlı olaraq bütün regionun mədəni
paytaxtına çevrilə bilər”.
Qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidentinin
bu istiqamətdə atdığı addımları partiya olaraq
biz də dəstəkləyirik.

Elşad MUSAYEV,
Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri

digər məsələlər üzrə yaradılan işçi
qrupları, hazırlanan Strateji Fəaliyyət
Planı əsasında nəzərdə tutulan işlər
bütün istiqamətlər üzrə planlı və
kompleks yanaşma əsasında reallaşdırılır.
Dövlətimizin başçısının tapşırığı
ilə bu işlərin sürətli icrası məqsədilə
Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılıb
və bütün aidiyyəti dövlət strukturları
Qarabağın bərpası tədbirlərinə cəlb
olunub.
Burada önəmli bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Belə ki, Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qarabağın dirçəldilməsi prosesinə töhfə
vermək məqsədilə Qarabağ Dirçəliş
Fondunun yaradılması da xalqımız
və dövlətimiz üçün mühüm tarixi
hadisədir.
Ermənilər tərəfindən barbarcasına dağıdılan ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşmanın reallaşdırılması, müasir və layiqli həyatın təmin
edilməsi, bütün sahələrdə quruculuqbərpa və abadlıq işlərinin aparılması,
bir sözlə, Qarabağın dirçəldilməsi
prosesinə töhfə vermək məqsədilə
dövlətimizin başçısının 2021-ci il
4 yanvar tarixli fərmanı əsasında
yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondu
müvafiq layihələrə maliyyə dəstəyi
göstərəcək, sərmayələrin cəlb
edilməsi, bu sahədə dövlət-özəl
tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi,
habelə ölkə daxilində, eləcə də ölkə
xaricində zəruri təşviqat işlərinin
həyata keçirilməsi tədbirlərini publik
hüquqi şəxs kimi gerçəkləşdirəcək.
Xatırladım ki, Qarabağ Dirçəliş
Fondu üzərinə düşən vəzifələri
yerinə yetirərkən və hüquqlarını
həyata keçirərkən dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq
və qeyri-hökumət təşkilatları, habelə
digər hüquqi və fiziki şəxslərlə
qarşılıqlı əlaqəyə xüsusi diqqət
yetirəcək. Eyni zamanda, mövcud
nizamnaməsinə əsasən, ümumdövlət
və ictimai əhəmiyyət daşıyan
fəaliyyətlə məşğul olacaq, həmçinin
qarşıya qoyulan məqsədlərə nail
olmaq üçün sahibkarlıq fəaliyyətinə
də önəm verəcək.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı
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rezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altında qalan ərazilərimizi 44 günlük Vətən müharibəsində
düşmən tapdağından azad etdi. Bununla da ordumuz tarixinin ən
yaddaqalan və şanlı səhifəsini yazdı. Bu Qələbə Azərbaycanın dünya
birliyindəki mövqeyini daha da möhkəmləndirdi.

Qarabağ əvvəlkindən də
abad və cəlbedici olacaq

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev, Birinci
vitse- prezident Mehriban xanım Əliyeva,
həmçinin ölkəmizdəki diplomatik korpusların
nümayəndələri, eləcə də digər xarici
qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərə
səfərləri zamanı bir daha şahid oldular
ki, erməni qəsbkarları bu müddət ərzində
maddi və mədəni sərvətlərimizi talan etmiş,
yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, hətta
qəbiristanlıqları da vəhşicəsinə dağıtmışlar.
Bütün bunlara görə layiqli cavabını alan
işğalçı Ermənistan, nəhayət diz çökdürüldü.
Düşməndən azad edilmiş ərazilərimizin
bərpası, yenidən həyata qaytarılması
ölkənin siyasi-iqtisadi suverenliyinin
möhkəmləndirilməsinin mühüm amillərindən
biri olacaq. Bu məsələ hazırda həyata
keçirilən siyasətin prioritetini təşkil edir.
Bu məqsədlə 2021-ci ildə Qarabağda
infrastruktur layihələrinin icrası və
yenidənqurma işlərinin aparılması üçün
dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait
də ayrılmışdır.
Dövlət başçımızın həyata keçirdiyi
uğurlu strategiya nəticəsində işğaldan azad
edilmiş bölgələrdə məskunlaşma, rahat
yaşayış və iqtisadi fəallıq təmin ediləcək.
Həyata keçiriləcək quruculuq – bərpa

işləri ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının
əsaslarını daha da möhkəmləndirəcək.
Dövlət başçımızın 2021- ci il 4 yanvar tarixli
fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu publik
hüquqi şəxsin yaradılması işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma
üçün müasir və layiqli həyatın təmin
edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa
və abadlıq işlərinin aparılması, habelə
təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və
rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi
məqsədini daşıyır.
Prezident İlham Əliyevin 19 yanvar
2021-ci il tarixli fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş
Fondunun Nizamnaməsi də təsdiq edilib.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası,
yenidən qurulması üçün ölkə daxilində və
xaricində sərmayələrin cəlb edilməsinin
təmin olunması qarşıya qoyulan prioritet
vəzifələrdəndir.
Azad olunmuş ərazilərdə artıq sosialiqtisadi inkişaf, abadlıq - quruculuq işlərinin
yüksək səviyyədə icrasına başlanılıb.
Füzuli rayonundan Şuşaya yeni avtomobil
yolunun çəkilişi sürətlə davam etdirilir.
Yevlax–Bərdə–Xankəndi dəmir yolu
xəttinin çəkilməsi layihələndirilib. Tezliklə
Horadizdən Ermənistan sərhədinədək
dəmir yolu xəttinin çəkilməsi də öz həllini
tapacaq. Şuşanın su və elektrik təchizatı
yenidən qurulur. Suqovuşana yeni avtomobil
yolunun çəkilişi artıq tamamlanıb, elektrik
stansiyalarının yenidən qurulması işinə
başlanılıb.
Əminəm ki, dövlət başçımızın qarşıya
qoyduğu vəzifələr erməni vandallarının
yerlə-yeksan etdikləri əraziləri gülüstana
çevirəcək. Qarabağ əvvəlkindən də abad və
cəlbedici olacaq. Bu işdə hər bir soydaşımız
öz köməyini əsirgəməməlidir.

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

Mədəniyyətimizin paytaxtından səslənən mesajlar
S.Fətəliyeva bildirib ki, Prezident
İlham Əliyev Şuşaya qalib ordunun
və dövlətin qalib sərkərdəsi kimi
səfər etdi. Onun sözlərinə görə,
dövlətimizin başçısı tərəfindən Şuşanın işğaldan azad edildiyi ilk gündən
bu tarixi şəhərimizin dirçəldilməsi
üçün əməli fəaliyyətə başlanıldı. Biz
möhtərəm Prezidentimizin yanvarın 14-də Füzuli–Şuşa avtomobil
yolunun 27-ci kilometrində həmçinin
Füzuli rayonunda hava limanının
təməllərinin qoyduğu, mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərində olduğu
zaman bunun bir daha şahidi olduq.
Məlumdur ki, 30 ilə yaxın müddətdə
həmin torpaqları işğal altında
saxlayan düşmən orada daşı daş
üstə qoymayıb, evləri, infrastrukturu
dağıdıb, yeraltı və yerüstü sərvətləri
talan edib. Bir sözlə, bir vaxtlar
həyat qaynayan Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarında, eləcə də digər yaşayış
sahələrində dədə-baba torpaqlarından qovulan azərbaycanlıların eveşikləri erməni vandalları tərəfindən
yerlə - yeksan olunub. Bəli, bu,
erməni xislətinin mahiyyətini,
vəhşiliyini göstərir.

“Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Qarşımızda duran ən əsas vəzifə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın
bərpası, quruculuq işlərinin həyata
keçirilməsidir. Cənab Prezident azad
olunmuş ərazilərə şəxsən səfər
edir, həmin torpaqlardan qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı öz mesajlarını verir”. Bu fikirləri Milli
Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədr müavini, YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri Sevinc Fətəliyeva deyib.
Deputat qeyd edib ki, Şuşa səfəri
zamanı dövlətimizin başçısı mühüm
mesajlar verdi. Həm Ermənistan,
həm də müvafiq beynəlxalq
təşkilatlar bundan nəticə çıxarmalıdır. Məlumdur ki, Ermənistan
tərəfi münaqişənin həllini mümkün
qədər uzatmağa çalışırdı. Məqsəd
bu idi ki, yetişən gənc nəsil bu
problemi unutsun. Amma torpaq-

larımızı işğaldan azad edənlərin
əksəriyyəti Prezident İlham
Əliyevin idarəçiliyinin yetirmələri
olan gənclərimiz oldu. Qəhrəman
Azərbaycan övladları mükəmməl
hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət,
rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh
nümayiş etdirdilər. Vətən sevgisi ilə
torpaqlarımızı, o cümlədən Şuşanı
işğaldan azad etdilər.

“Qələbəmizin rəmzi təsadüfən
“dəmir yumruq” seçilməyib. Gənc
nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar,
xalqımız, etnik qrupların , bütün
dinlərin nümayəndələri bir yumruq
tək birləşib. Bu yumruq, həm gücdür, həm də birlik. Düzdür, bütün
nəsillərdən olan vətəndaşların bu
Qələbədə böyük zəhmət payı var.
Ancaq əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə
yetirdi. Ümumilikdə isə Azərbaycanın
timsalında bunu bütün dünya gördü”,deyən S.Fətəliyeva əlavə edib ki,
bu gün hər bir Azərbaycan gənci öz
sahəsində əlindən gələni edərək
ölkəmizin daha parlaq gələcəyə addımlaması yolunda əzmlə çalışır.
Bu gün gənclərimiz Heydər Əliyev
məktəbinin layiqli yetirməsi kimi
ölkəmizin inkişafına öz töhfələrini
verirlər. Vətənə, xalqa, dövlətə,
torpağa sonsuz məhəbbət və
sədaqət bizim yaddaşımıza məhz ulu
öndərin ideyaları ilə aşılanır. Ən çətin
məqamlarda belə torpağa və dövlətə
sədaqət prinsipi Heydər Əliyevin
gənclərə ən ali mirasıdır.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Şuşada yeni
yarımstansiya tikilir

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə
qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik
enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün “Azərenerji” Şuşada
110/35/10 kilovoltluq yeni yarımstansiya inşa edir.

“Azərenerji” ASC-dən verilən
məlumatda bildirilir ki, Şuşa şəhərinin
girişində müasir avadanlıqlarla təchiz
edilərək tikilən yeni yarımstansiya
məsafədən idarəolunan SCADA
Dispetçer İdarəetmə sisteminə
qoşulacaq. Burada 110 kilovoltluq
açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı
paylayıcı qurğular yaradılır. Şuşanın
milli ornamentləri qorunmaqla müasir
üslubda inşa ediləсək yarımstansiyanın idarəetmə binasında bütün
parametrlər nəzərə alınıb. Havanın
dumanlı, qarlı və şaxtalı olmasına
baxmayaraq işlər sürətlə davam
etdirilir.
Qeyd edək ki, işğaldan azad
olunan ərazilərin böyük hissəsinin,
o cümlədən “Şuşa” yarımstansiyasının Azərbaycanın ümumi
enerjisisteminə qoşulması üçün
Füzulidəki “Şükürbəyli” yarımstansiyası genişləndirilərək tam yenidən

qurulur və yarımstansiyaya İmişlidən
110 kilovoltluq 51 km məsafədə yeni
xətt gətirilir. Ən əsası isə Füzulidən
Şuşaya 75 kilometr məsafədə 110
kilovoltluq ikidövrəli “Şuşa-1”, “Şuşa2” hava elektrik xətləri çəkilir. Artıq
hava elektrik verilişi xəttində 70
faiz işlər görülüb, yaxın müddətdə
işlər yekunlaşacaq. Füzulinin
Şükürbəyli, Xocavəndin Böyüktağlar,
Şuşanın Daşaltı kəndindən keçən
yüksəkgərginlikli hava xətti ən çətin
dağlıq, meşəlik relyefdə, qarlı, dumanlı, yağışlı hava şəraitində növbəli
iş prinsipi ilə həyata keçirilir.
Onu da qeyd edək ki, yaxın
vaxtlarda işğaldan azad edilmiş
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan
rayonlarında da 110 kilovoltluq yeni
yarımstansiyaların inşasına başlanılacaq.

“Xalq qəzeti”
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23 yanvar 2021-ci il, şənbə

ADA Universiteti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinə repatriasiyanın proqnozlaşdırılması və səmərəli təşkili
mövzusunda sosioloji tədqiqat layihəsini həyata keçirəcək
 Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Vətən
müharibəsində qalib gələrək tarixi uğura imza atıb. Bu tarixi
uğur, eyni zamanda, ölkəmizin gələcək inkişafı üçün yeni bir
dövrün başlanğıcıdır. Məhz buna görə də, işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızın bərpası və həmin yerlərdə hərtərəfli inkişafın
təmin edilməsi prioritet vəzifələrdən biridir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi,
humanitar, təşkilati və digər təxirəsalınmaz
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq
Sərəncamına əsasən, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin
sədrliyi ilə Əlaqələndirmə Qərargahı
yaradılıb. Qərargahın nəzdində müxtəlif
işçi qruplarından ibarət İdarələrarası
Əlaqələndirmə Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Bu işçi qruplarından biri olan Akademik və Təhsil məsələləri üzrə İşçi
Qrupunun əsas fəaliyyət istiqaməti
işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası
və yenidən qurulması prosesi ilə bağlı
elmi tədqiqatların və təhlillərin aparılmasıdır. İşçi qrupu müxtəlif elmi dairələr və
tədqiqat mərkəzlərini təmsil edən tanınmış
alimlərdən ibarətdir.
2020-ci ilin yekunlarına həsr olun-

muş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdışla
əlaqədar məcburi köçkünlər arasında
sorğular keçirilməsi və onların niyyətinin
öyrənilməsi barədə müvafiq tapşırıq verdiyini bildirib. Qarşıdan gələn dövrdə məsələ
ilə bağlı ümumi rəyin müəyyənləşdirilməsi,
həmin ərazilərə qayıdanların ehtiyaclarının, onların bərpa işlərində iştirak
imkanlarının, sahibkarların işğaldan azad
olunmuş ərazilərə cəlb edilməsi şərtlərinin
öyrənilməsi məqsədilə məcburi köçkünlər,

habelə sahibkarlar arasında sorğuların
keçirilməsi planlaşdırılır.
Qeyd olunan layihənin ADA Universiteti
nəzdində yaradılan xüsusi tədqiqat qrupu
tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Bu məqsədlə layihəyə universitetin
akademik heyəti ilə yanaşı, bir sıra nüfuzlu
yerli və beynəlxalq beyin mərkəzləri və
elmi tədqiqat institutları, habelə ayrı-ayrı
tanınmış alim və mütəxəssislərin cəlb
olunması planlaşdırılır.
Sorğuların keçirilməsi ərəfəsində və
onların nəticələri ilə bağlı KİV-də və sosial
mediada müvafiq məlumatlar mütəmadi
şəkildə təqdim ediləcəkdir.
Tədqiqata hazırlıq məqsədilə ADA
Universitetində keçirilmiş görüşdə
universitetin rektoru Hafiz Paşayev,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi - Prezident Administrasiyasının
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev, Birinci vitse-prezidentin
köməkçisi - Akademik və Təhsil Məsələləri
üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri Emin Hüseynov və qrupun digər üzvləri iştirak ediblər.
Görüşdə sözügedən sosioloji
tədqiqatın həyata keçirilməsi ilə bağlı
görüləcək işlər, sorğuların hazırlanması və
aparılması zamanı diqqət yetirilməli olan
məqamlar və digər aidiyyəti məsələlər
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Yaxın zamanlarda müvafiq sorğuların
keçirilməsinə başlanması nəzərdə tutulur.

Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında müdafiə
sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
 Yanvarın 22-də Azərbaycan
Respublikasının müdafiə naziri, generalpolkovnik Zakir Həsənov Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki
səfiri Ceyms Şarp ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, nazir Zakir Həsənov
azad edilmiş ərazilərdə
ordumuz tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlər, həmçinin
Azərbaycan Ordusunda
aparılan islahatlar və digər
məsələlər barədə səfirə
məlumat verib.
Görüşdə iki ölkə arasında
müdafiə, o cümlədən hərbitexniki sahədə əməkdaşlıq
üçün böyük potensialın
olduğu və bu imkanların
genişləndirilməsinin va-

cibliyi vurğulanıb. Tərəflər
ölkələrimiz arasında hərbi
təhsil sahəsində əldə olunan razılaşmaların həyata
keçirilməsinin, hərbi ingilis dili
kurslarında dinləyicilərin sayının artırılmasının zəruriliyini
xüsusi vurğulayıb.
Öz növbəsində diplomat
Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə münasibətilə
Azərbaycan xalqını təbrik
edib.
Azərbaycan–Böyük Britaniya əlaqələrinin, xüsusilə
hərbi sahədə əməkdaşlığın
inkişafı üçün səylərini bundan

sonra da əsirgəməyəcəyini
qeyd edən C.Şarp ikitərəfli
əməkdaşlıq çərçivəsində
Böyük Britaniyanın azad
olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş
sursatlarından təmizlənməsi

Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətinin təşkilinə dair brifinq keçirilib

Azərbaycan XİN Avropa Parlamentinin
qəbul etdiyi qətnaməyə münasibət bildirib
 İlk növbədə, onu vurğulamaq istərdim ki, bu il yanvarın
20-də Avropa Parlamentinin (AP) qəbul etdiyi illik doktrinal və
hüquqi təsirə malik Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətinin
tətbiqi barədə qətnamə və 2021-ci il üçün yol xəritəsi sayılan bu
hesabat sənədində növbəti dəfə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin
(o cümlədən Azərbaycanın) beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə Aİ-nin dəstəyi
birmənalı şəkildə əks olundu.
Bəzi ermənipərəst dairələrin
səylərinə baxmayaraq, 44 günlük
Vətən müharibəsindən sonra Avropa
İttifaqının Azərbaycanın və digər Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstəyə
dair mövqeyində hər hansı dəyişiklik
baş vermədi.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin
rəisi Leyla Abdullayevanın KİV-in Avropa
Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə ilə
bağlı sualına cavabında yer alıb.
Leyla Abdullayeva daha sonra
bildirib: “Sənəddə, həmçinin qeyd edilir
ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
dövlət başçıları tərəfindən 10 noyabr
tarixində imzalanmış üçtərəfli bəyanat

müsbət qarşılanır, gələcək sülh üçün bu
razılaşmanın daha yaxşı perspektivlər
açacağına ümid ifadə olunur. Burada, mülki əhalinin öldürülməsi, mülki
infrastrukturun dağıldılması, kasetli
döyüş sursatlarından istifadə pislənir və
bu xüsusda həm Ermənistan, həm də
Azərbaycana çağırışlar edilir. Sənəddə
məcburi köçkünlər və qaçqınların
evlərinə geri qayıtması, ehtiyacı olanlara
humanitar yardımın göstərilməsi, habelə
müharibə cinayətlərinə məsul olanların
qanun qarşısında cavab verməsi kimi
məsələlər əks olunub.
Bir sözlə, Avropa Parlamenti qətnamədə Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələrindəki münaqişələrlə bağlı bütün
məsələlərin həllini məhz beynəlxalq
hüquq əsasında, ilk növbədə, isə
ŞT ölkələrinin beynəlxalq sərhədləri

çərçivəsində ərazi bütövlüklərinin Aİ
tərəfindən qətiyyətli dəstəklənməsi
əsasında həll edilməsinin vacibliyini son
4 ildə olduğu kimi bir daha vurğulayıb.
O ki, qaldı qətnamədə əks olunmuş
bəzi əsassız və gecikmiş məqamlara,
onlara aydınlıq gətirmək istərdik. İlk
növbədə, bölgənin gələcək statusu və
Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi və
irsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması
məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz bəllidir
və birmənalı şəkildə dəfələrlə ifadə
olunub. Bu mövqe ilə tanış olmayan AP
üzvlərinin diqqətinə bir daha çatdırırıq ki,
Azərbaycan Prezidenti status məsələsini
tarixin zibilliyinə yollayıb, erməni
əhalisinin və irsinin təhlükəsizliyinə
gəldikdə isə, Azərbaycan ərazisindəki
bütün vətəndaşların hüquqları etnik
mənsubiyyətindən və dinindən asılı
olmayaraq Azərbaycan Konstitusiyası ilə
təmin olunur, tarixi-mədəni abidələr isə
dövlət səviyyəsində qorunur.
Qətnamədə qardaş Türkiyə ilə bağlı
əsassız iddialar əks olunub, həqiqəti
əks etdirməyən qərəzli fikirlərə yer
verilib. Vurğulayırıq ki, Türkiyə bölgənin
aparıcı ölkələrindən biridir, bölgədə sülh
və təhlükəsizliyin təmin olunmasında
maraqlıdır və bu xüsusda müstəsna rol
oynayır”.

 Yanvarın 22-də təhsil naziri Emin
Əmrullayevin iştirakı ilə xüsusi karantin rejimi
dövründə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin
təşkilinə dair brifinq keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
brifinqdə çıxış edən təhsil
naziri Emin Əmrullayev
fevralın 1-dən ümumi
təhsil müəssisələrində

mərhələlərlə əyani tədrisə
başlanılacağını diqqətə
çatdırıb. Nazir bildirib ki,
qeyd edilən tarixdən etibarən
məktəbəhazırlıq qrupları,

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov və Fransa Respublikasının
xarici işlər naziri Jan İv Lö Drian arasında telefon danışığı olub.

XİN-in Mətbuat Xidməti İdarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər bölgədəki
son vəziyyət, o cümlədən Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən
imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il və 11

Əks təqdirdə, Azərbaycanın sərt cavabını alacaq

Ancaq, təəssüf ki, qonşu
ölkənin rəhbərliyi yenə də “getmiş qatarın” sərnişini olmağa
can atır, Ermənistanın üzünə
açılmış perspektivləri lazımınca
qiymətləndirmirlər. Ermənistan
Azərbaycanın humanist siyasətindən
nəticə çıxarmalı və regionun yeni
reallıqlarına uyğun olmayan addımlardan çəkinməli, sərt cavab almamaq və
böyük problemlə üzləşməmək üçün 9
noyabr razılaşmasının şərtlərini qeydşərtsiz yerinə yetirməlidir.
Bu gün Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığı hərbisiyasi qələbəsi Qafqaz regionunda
yeni siyasi-iqtisadi reallıqlara yol açır.
Belə ki, yanvarın 11-də Moskvada
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
dövlət başçıları arasında keçirilmiş
üçtərəfli görüş nəticəsində imzalanmış
növbəti bəyanat Cənubi Qafqazın
iqtisadi mənzərəsini, kommunikasiyanəqliyyat xəritəsini yeni reallıqlar
əsasında formalaşdırmaqla yanaşı,
həm də tərəflərə yeni iqtisadi imkanlar
açır.
Bu bəyanat, əlbəttə ki,
Azərbaycanın növbəti diplomatik nailiyyətidir, hərb meydanında
qazandığı qələbənin siyasi cəhətdən
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
güclü hüquqi-siyasi bazadır. Prezident
İlham Əliyevin həmin görüşdən sonra
mətbuata açıqlamasında dediyi kimi,

imzalanmış bəyanat Azırbaycanın
niyyətlərinə dəlalət edir. Ona görə ki,
hərbi əməliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair bəyanatın bir
bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının
bərpasına aid idi. Ölkə başçısının
sözlərinə görə, nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası regionun inkişafına
böyük dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi
möhkəmlədə bilər. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasının
Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının, qonşularımızın mənafelərinə
cavab verdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu da
açıqladı ki, qonşu ölkələr də regionda
nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat
arteriyalarının şaxələndirilmiş
şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar.
Əlbəttə ki, hazırkı postmüharibə
mərhələsində Azərbaycan sürətlə
işğaldan azad edilmiş ərazilərində yolnəqliyyat və infrastruktur layihələrini
həyata keçirməkdədir. Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin bütövlükdə Cənubi Qafqazda
vəziyyətin nizamlanmasının həm iqtisadiyyatda, həm də humanitar sahədə
daha sıx, daha sistemli münasibətlər
qurulmasına imkan verəcəyini bildirdi.
Rusiya liderinin sözlərinə görə, bu
razılaşmaların icrası həm Ermənistan,
həm də Azərbaycan xalqlarına fayda
verəcək və heç şübhəsiz, bütövlükdə

regiona, deməli, Rusiya Federasiyasının mənafeyinə də xidmət edir.
Hesablamalar göstərir ki, Cənubi
Qafqazda kommunikasiyaların
açılması və iqtisadi-ticari əlaqələr
yalnız region üçün deyil, ayrıca götürülmüş ölkələrə də fayda verəcək.
Ermənistanın Rusiya ilə dəmir yolu ilə
əlaqəsinin olması bu ölkə üçün yeni
iqtisadi dividentlər gətirəcək. Xatırladaq ki, keçmiş sovet hakimiyyəti
illərində keçmiş SSRİ respublikalarından Ermənistana malların 80 faizi
məhz bu yol ilə daşınırdı. Doğrudur,
Abxaziyadan daha qısa bir yol var idi,
lakin həmin yolun imkanları məhdud
idi. Təkzolaqlı Abxaziya dəmir yolunun
təbii və fiziki parametrləri yüksək
sürətlə hərəkət etməyə və üzərindəki
ağır vaqonların daşınmasına imkan
vermirdi. Sovet illərində Naxçıvan və
Mehri yolu ilə Yerevan –Bakı sərnişin
qatarı da fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan
dəhlizinin açılması ilə erməni dəmir
yolunun üç onillikdən bəri davam edən
dalan vəziyyəti başa çatacaq. Yaxın
gələcəkdə Rusiya Dəmir Yolunun
cədvəlində Yerevan – Bakı – Moskva
sərnişin qatarı peyda olacaq.
Təbii ki, regionun gələcəyi baxımından mühüm faktor olan kommunikasiyaların açılması Azərbaycanın
beynəlxalq müstəvidə mövqelərini
də gücləndirəcək. Azərbaycan
uzun illərdir Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin əsas subyektlərindən
biridir. Azərbaycan həm də Şərqlə
Qərb, Şimalla Cənub arasında
mühüm geostrateji mövqeyə, böyük
tranzit imkanlarına malik bir ölkədir.
Azərbaycan regionda kommunikasiyaların açılmasına şərait yaratmaqla
bir çox dövlətlərin, xüsusilə region
ölkələrin iqtisadi və ticari inkişafına
öz töhfəsini verəcək. Belə humanist
yanaşma, əlbəttə ki, Azərbaycan
xalqının tolerantlıq və birgəyaşayış
prinsiplərinə tam uyğun gəlir.

icmaəsaslı məktəbəqədər
təhsil qrupları və ibtidai təhsil
səviyyəsi üzrə tədrisin sanitar-gigiyenik tələblər nəzərə
alınaraq ənənəvi formada
təşkili nəzərdə tutulur. İbtidai
siniflər üzrə əyani təhsilin
iri şəhərlərdə, o cümlədən
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər
bölgələrdə isə həftədə 4-5

Azərbaycan ilə Fransa arasında ikitərəfli
münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə edilib

Ermənistan yeni reallıqlara uyğun davranmalıdır
İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm Qələbəsi
Qafqaz regionunda yeni reallıqlar formalaşdırır. Yaxın zamanlarda
30 ildir bağlı qalmış kommunikasiya yollarının fəaliyyətə başlaması
regionda yeni ticari-iqtisadi, eyni zamanda, siyasi münasibətlərin
formalaşmasına zəmin yaradacaq. Belə bir perspektiv, əlbəttə ki,
region ölkələri arasında münasibətlərin yeni bir istiqamətdə inkişaf
edəcəyindən xəbər verir. Xüsusilə də təcavüzkar siyasətinə görə
uzun illərdir regionun dalanına çevrilmiş Ermənistanın yeni reallıqlardan faydalanmaq şansı yaranmışdır.

işlərində Azərbaycana kömək
göstərə biləcəyini bildirib.
Görüşdə regional
və ikitərəfli əməkdaşlıq,
həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər
müzakirə olunub.

Ermənistanın post-müharibə
dövründə yaranmış yeni iqtisadi-ticari imkanlardan faydalanması üçün
şansı yaranır. Heç kimə sirr deyil
ki, Ermənistanda iqtisadi vəziyyət
son dərəcə pisdir. 27 sentyabrda
Ermənistanın təxribatları ilə başlayan
hərbi əməliyyatlar bu ölkənin iqtisadiyyatının tənəzzülünü daha da artırdı.
Ermənistan müharibəyə başlayanda
iqtisadiyyatı onsuz da tənəzzülə uğramışdı. İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv
edilmiş erməni hərbi texnika və döyüş
sursatlarının, eləcə də hərbi qənimət
kimi ələ keçirilmiş avadanlığın ümumi
dəyəri 3 milyard dollara yaxındır.
2020-ci ildə Ermənistan iqtisadiyyatını miqrantların və diasporların pul köçürmələri xilas etdiyini
Avrasiya İnkişaf Bankı bildirmişdi.
Əvvəlcə koronavirus, sonra İkinci
Qarabağ müharibəsində məğlubiyyət
Ermənistan iqtisadiyyatına sarsıdıcı
zərbə vurdu. Ermənistan iqtisadiyyatı struktur problemlərindən əziyyət
çəkən kasıb ölkədir. Onun iqtisadiyyatı Rusiya və Avropa ölkələrindən
pul köçürmələri və investisiyalardan
çox asılıdır. Ermənistan iqtisadiyyatı,
demək olar ki, artıq Rusiyadan, Avropa ölkələrindən gələn sərmayələrin və
pul köçürmələrinin ümidinə qalmışdır.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
hesablamalarına görə, Ermənistanın
3 milyona yaxın əhalisinin 261,5
min nəfəri pul köçürmələri hesabına dolanır. Belə ki, köçürmə yolu
ilə gələn vəsaitlərin 98 faizi ərzaq
və digər gündəlik ehtiyaclara sərf
olunur. Həmçinin qazanc dalınca
xaricə üz tutan hər 10 nəfərdən 9-u
Rusiyaya gedir. Buna görə də, cari
ilin birinci rübündə Rusiyadan pul
köçürmələrinin həcmi 17 faiz azalan
kimi Ermənistan iqtisadiyyatında şok
yaşanmışdı. Belə ağır sosial-iqtisadi
şərtlər fonunda regionda yaranmış

yeni iqtisadi-ticari imkanlara üz
çevirmək intihara bərabər olacaq.
Aydındır ki, Ermənistanın
Moskvada imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın icrasını pozmaq və ya
ləngitmək imkanları o qədər də çox
deyil. Bəli, bəyənatı imzalamaqla,
üzərinə öhdəliklər götürmək və sonra
onları yerinə yetirməmək Ermənistan
üçün ənənəvi davranışdır. Lakin bu
gün başqa vəziyyət formalaşmışdır.
Azərbaycanın xoşniyyətli əməkdaşlıq
təklifini qiymətləndirmək əvəzinə,
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağa status
verilməsindən dəm vurur. Azərbaycan
postmüharibə dövründə regionda
davamlı sülhün, sabitliyin və rifahın
əldə olunması üçün əməkdaşlığın
zərurliyini irəli sürür, region ölkələrinin
əməkdaşlığı, qarşılıqlı faydalı əlaqələr
zəncirinin qurulması üçün geniş
imkanların açıldığını elan edir. Buna
görə də, Ermənistanın keçmişə boylanaraq indiki reallığa uyğun olmayan
addımlara meyl etməsi ilk növbədə
erməni xalqının milli maraqlarına ciddi
zərbə endirəcək. Ermənistan rəhbərliyi
birdəfəlik anlamalıdır ki, davamlı
sülh və güclü təhlükəsizlik məsələləri
qonşuların ərazi bütövlüyünə hörmət
etməkdən və əsassız iddialardan
əl çəkməkdən birbaşa asılıdır.
Rəsmi Yerevan dərk etməlidir ki,
Azərbaycanın humanistliyinin də bir
həddi var, istənilən təxribatın cavabı
sərt olacaq və Ermənistan böyük
problemlə üzləşəcək. Bu da onsuz da
problemlər içərisində çapalayan ölkə
üçün növbəti daha ciddi təlatümlərin
başlanması demək olacaq.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

dəfə olmaqla bərpası planlaşdırılır. Fevralın 1-dən sonrakı
müddətdə isə V-IX siniflərdə
təhsil alan şagirdlərin tədrisə
ənənəvi qaydada cəlb olunması barədə qərar veriləcək.
Ali və orta ixtisas təhsili,
eləcə də peşə təhsili
müəssisələrində təhsilin
təşkilinə toxunan təhsil naziri
deyib ki, tələbələrin yüksək
hərəkətlilik və yoluxma
risklərini nəzərə alaraq, tədris
prosesi bu təhsil pilləsində
məsafədən təhsil formasında
davam etdiriləcək. Müəyyən
bir tarixdən sonra isə praktik məşğələlər tələb olunan
ixtisaslar üzrə tədris ənənəvi
qaydada təşkil edilə bilər.
Təhsil naziri qeyd
edib ki, əyani tədris forması təşkil edilən təhsil
müəssisələrində mütəmadi
olaraq monitorinqlər aparılacaq və ictimaiyyətə məlumat
veriləcək.

yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatların icrası
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Azərbaycan və Fransa arasında
ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti
müzakirə edilib və bu sahədə dialoqun
davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər müzakirə edilib.

AHİK Qarabağ Dirçəliş
Fonduna 100 min manat
vəsait köçürmüşdür
 Bugünlərdə Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası İcraiyyə Komitəsinin
qərarı ilə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə
yaradılmış Qarabağ Dirçəliş Fonduna 100 min
manat məbləğində vəsait köçürülmüşdür.
Konfederasiyanın mətbuat xidmətindən redaksiyamıza
verilən məlumatda bildirilir ki, AHİK və onun üzv təşkilarları,
ümumilikdə, pandemiya və Vətən müharibəsi dövründə
müxtəlif təyinatlı yardım və xeyriyyə tədbirlərinə 10 milyon
manatadək vəsait xərcləmişdir. Bunun 6 milyon manatdan artığı AHİK-in və onun üzv təşkilatlarının pandemiya
dövründə aztəminatlı təbəqələri və epidemiya ilə mübarizə
qurumlarını əhatə edən tədbirləri gerçəkləşdirməsinə, maddi
və ərzaq yardımlarına sərf olunmuşdur. Həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının rəhbər işçiləri öz əməkhaqlarından Koronavirusla Mübarizə Fonduna 459 min manat vəsait köçürmüşlər.
Vətən müharibəsi dövründə isə AHİK və onun üzv
təşkilatları ordumuza, döyüşçü və şəhid ailələrinə dəstək
tədbirlərinə 3 milyon 424 min manat xərcləmişdir. O
cümlədən, AHİK Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondunun hesabına 350 min manat köçürmüş, sahə həmkarlar ittifaqları isə
döyüşçü və şəhid ailələrinə 1,4 milyin manatlığdək maddi
yardım göstərmiş və orduya yardım fonduna 1 milyon manatdan artıq vəsait ayırmışdır.
Bunlardan əlavə, AHİK aztəminatlı və digər həssas kateqoriyadan olan ailələrə ərzaq sovqatı verilməsi məqsədilə
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin hesabına 500 min manat
vəsait köçürmüşdür.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan 632 nəfər
sağalıb, 280 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 632 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 280 yeni yoluxma
faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 11 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 228 min 526 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 219
min 19 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3064 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 6443 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 347 min 951 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 6144-dür.
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
yeni aqrar təsərrüfat modeli

Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu
44 gün ərzində işğal altındakı Azərbaycan əraziləri işğaldan azad etdi.
Hazırda bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi kimi mühüm işlər davam
etməkdədir. Bu prosesin başa çatmasından sonra həmin ərazilərdə
yenidən məskunlaşma və ərazilərin iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsi
məsələləri gündəmə gətiriləcək. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən
qurulmasının və bərpa edilməsinin, həmçinin bu ərazilərdə normal
məskunlaşmanın və təhlükəsizliyin, səmərəli iqtisadi fəaliyyətin və
yüksək rifahın təmin edilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 4 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı ilə Qarabağ
Dirçəliş Fondu yaradılıb. Bu fond publik hüquqi şəxs olaraq, işğaldan
azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən digər işlərlə yanaşı, sosial-iqtisadi
tədbirlərə də maliyyə dəstəyi göstərəcəkdir.
İşğal olunmuş ərazilər geniş və münbit torpaq sahələrini əhatə etdiyindən,
şübhəsiz ki, bu ərazilərdə digər iqtisadi
fəaliyyət sahələri ilə yanaşı, aqrar sahənin
inkişaf perspektivləri daha yüksəkdir. Digər
tərəfdən, nəzərə alınmalıdır ki, aqrar sektor
bu ərazilərdə yaşayan insanların mühüm
hissəsinin ənənəvi məşğulluq sahəsidir.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki,
işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən
məskunlaşması və bu ərazilərdə aqrar sektorun inkişafı bir neçə mühüm məsələnin
həllini tələb edir. Bu məsələlərin ən
mühümlərini aşağıdakı ardıcıllıqla sadalamaq olar: 1) ərazilərin aqrar istehsal üçün
yararlı hala salınması; 2) aqrar istehsal
üçün yararlı torpaq sahələrinin istifadə
formasının müəyyən edilməsi; 3) torpaq
istifadəçilərinə zəruri köməyin göstərilməsi
mexanizminin yaradılması; 4) torpaq
sahələrinin istifadəçiyə təhvil verilməsi.
Hazırkı şəraitdə aqrar sektorun inkişafı üçün sadaladığımız hər bir mərhələ
şübhəsiz ki, dövlətin birbaşa dəstəyi
ilə reallaşa bilər. Belə ki, 30 ilə yaxın
müddətdə işğal altında olan ərazilərin
nəinki yaşayış, həm də aqrar istehsal üçün

iki məhdudlaşdırıcı şərt aqrar sektorda
məhsuldarlığın yüksəlməsi üçün zəruridir,
lakin kafi deyil. Kafi şərtlərdən biri və
mühümü işğaldan azad edilən ərazilərdə
aqrar sektorun yenidən formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün təsərrüfat
subyektlərinin təşkilati-hüquqi formasının
düzgün seçilməsidir. Azərbaycanda həyata
keçirilən torpaq islahatının 25 illik təcrübəsi
deməyə əsas verir ki, aqrar islahatlarının
uğuru və aqrar sektorda məhsul istehsal həcmi və məhsuldarlıq təsərrüfat
subyektlərinin optimal təşkilati-hüquqi
formasının seçilməsindən çox asılıdır.
İşğaldan azad edilən ərazilərin
yenidən dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi,
şübhəsiz ki, insanların öz doğma yurdlarına qayıtması və ərazilərin geniş həcmdə
məskunlaşması ilə daha çox bağlıdır. Lakin
bu ərazilərdə aqrar sektorun inkişaf tarixini
və bu ərazilərdə məskunlaşacaq əhalinin
aqrar təsərrüfatlarda toplanmış zəngin
təcrübəsini nəzərə alsaq, onda əmin
olarıq ki, ərazilərin məskunlaşması və
gələcəkdə inkişafı aqrar sektorun inkişaf
səviyyəsindən daha çox asılıdır. Aqrar sektorun inkişafı isə qeyd etdiyimiz kimi, aqrar

yenidən yararlı hala salınması ciddi texniki
hazırlıq tələb edir. İstifadə üçün yararlı hala
salınan torpaq sahələri üzrə birbaşa torpaq
islahatlarının aparılması və ayrı-ayrı ev
təsərrüfatlarına paylanması tələsik və elmi
cəhətdən əsaslandırılmayan addım ola
bilər. Belə torpaq sahələrinin istifadə forması Azərbaycanın digər ərazilərində aparılan torpaq islahatlarının 25 illik təcrübəsi
nəzərə almaqla reallaşmalıdır. Bu təcrübə,
hər şeydən əvvəl, Azərbaycanın aqrar
sektorundakı məhsuldarlıq səviyyəsinin
bəzi ölkələrlə müqayisəsinə əsaslana bilər.
Məhz torpaq sahələrindən istifadə formasının elmi cəhətdən əsaslandırılmasından
sonra islahatların aparılması və torpaq
istifadəçilərinə dövlət dəstəyi mexanizmləri
yaradıla bilər.
Aqrar inkişafın yuxarıda qeyd etdiyimiz mərhələlərinin uğuru iki amilin
–xərclərin minimumlaşdırılmasının və
regionlara cəlb ediləcək yüksək ixtisaslı
kadrların sayının maksimumlaşdırılmasının əsasında optimallaşdırılmalıdır. Hər

islahatların mahiyyətindən, o cümlədən,
kənd təsərrüfatı subyektlərinin təşkilatihüquqi formasından asılıdır. Nəzərə alsaq
ki, Azərbaycanın digər regionlarında
aparılan aqrar islahatlar, xüsusilə, “sovxoz”
və “kolxoz” mülkiyyətinin, o cümlədən, əkin
sahələrinin bu müəssisələrdə çalışanlar və
ya müəsisənin yerləşdiyi inzibati ərazidə
yaşayanlar arasında bölüşdürülməsi
təcrübəsi işğaldan azad edilən rayonlar
üçün keçərli deyil və uğurlu olmaya bilər.
Çünki belə inzibati ərazilər yalnız xəritə
üzərindədir və əksər hallarda faktiki olaraq
mövcud deyil. Əhali praktiki olaraq, heç bir
infrastrukturu olmayan və tamamilə dağıdılmış torpaq sahələrinə qayıdır. Buna baxmayaraq, bu regionlarda yaşamış ailələr
öz yurdlarına qayıtmağa hazırdır. Belə
psixoloji hazırlıq bərpa və yenidənqurma
işlərinin daha yüksək səviyyədə qurulması
üçün yaxşı başlanğıcdır. Lakin qayıtma
prosesinin əsas infrastruktur yaradılandan
sonra başlaması hamı tərəfindən məqbul
hesab edilir. Belə infrastruktura yollar,

elektrik, qaz və su xətləri, xəstəxanaların
və məktəblərin və sair tikilməsi daxildir.
Əhalinin müəyyən hissəsi, infrastrukturla yanaşı, onlara evlərin tikilməsi üçün
müəyyən vəsaitin və becərmək üçün
torpaq sahəsinin verilməsi şərti ilə istənilən
vaxt geri qayıtmağa hazırdır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
aqrar islahatının ölkənin digər rayonlarında olduğu kimi, yəni inzibati əraziyə aid
mövcud torpaq sahələrinin bu ərazidə
yaşayan əhali arasında bölüşdürülməsi
formasında aparılması ilk baxışda təbii
görünür və əhalinin gözləntisi də məhz
belədir. Lakin ilkin fəaliyyət üçün zəruri
imkanlara malik rayonlardan fərqli olaraq,
işğaldan azad edilən rayonlarda böyük
məsrəflərlə əkinə yararlı halına salınan
torpaq sahələrinin ayrı-ayrı fərdi fərdlərə
və ya ev təsərrüfatlarına paylanması elmi
cəhətdən qüsurludur. Təcrübə göstərir ki,
Azərbaycanın əksər aqrar rayonlarında
müasir infrastrukturun olmasına baxmayaraq, fərdi sahibkarlıq, bəzi istisnaları
nəzərə almasaq, yüksək məhsuldarlığa
malik ola bilmir. Bu, yalnız Azərbaycanda
aqrar sektora xas olan cəhət deyil. Keçmiş
SSRİ respublikalarının, demək olar ki,
hamısında aqrar islahatlardan sonra həm
məhsuldarlıq, həm də ümumi istehsal
həcmi qısamüddətli dövrdə kəskin azalmış və regionlarda əhalinin demoqrafik
vəziyyəti pisləşmişdir. Bu təcrübəni
nəzərə alaraq, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq
sahələrinin ərazidə yaşayan əhali arasında
fiziki bölgüsünə yol vermək olmaz.
Lakin bu ərazilərdə də torpaq islahatının aparılması və torpağın
özəlləşdirilməsini həyata keçirmək
zəruridir. Çünki özəlləşdirmə olmadan
regiona investisiya cəlb etmək mümkün
olmaz. Digər tərəfdən, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə aqrar sektorun yenidən
formalaşması böyük məsrəf tələb etsə də,
mühüm üstünlüklərə malikdir. Məsələn:
1. İşğaldan azad olan ərazilərin kənd
təsərrüfatı üçün yararlı hala salınması
əvvəlcədən planlaşdırılan və uzun müddət
üçün nəzərdə tutulan aqrar məhsul istehsalı üçün reallaşa bilər. Bu məqsədlə, irriqasiya və suvarma sistemi yenidən qurula
və müasir texnologiyanın üstünlüklərindən
istifadə edilə bilər. Bu proses müvafiq
dövlət orqanlarının, məsələn, Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı ASC-nin digər qurumlarla
birgə fəaliyyəti ilə təmin edilə bilər.
2. Torpaq sahələrinin ayrı-ayrı fərdlər
kiçik istifadəçilər arasında bölünməsi baş
vermədiyindən və əhali aqrar məhsul
istehsalı ilə bağlı əmlaka malik olmadığından yeni yaradılacaq aqrar kapital ilkin
dövrdə kollektiv şəkildə istifadə edilə bilər.
Bu, xərclərin kəskin azaldılmasına səbəb
ola bilər. Məsələn, ayrı-ayrı istifadəçilərə
verilən torpaq sahələrinin yararlı hala salınması əvəzinə bütünlükdə hər hansı inzibati
kənd və ya qəsəbəyə aid torpaq sahəsinin
ümumilikdə yararlı hala salınması imkanları daha yüksəkdir;
3. Regionlarda məskunlaşmanın qısa
müddətdə reallaşması mümkün olmadığından aqrar sektorda işçi qüvvəsinin
çatışmazlığı ilk vaxtlar kəskin hiss ediləcək
və bu, aqrar sektorda potensialdan daha
az həcmdə istifadəyə imkan verəcək.
Ona görə də kapitalın və əməyin səmərəli
istifadəsi vacibdir. Bu regionlarda aqrar

sektorda çalışan gənclərə ali məktəblərə
qəbul zamanı və ya hərbi xidmət
keçməsində və sair güzəştlər verilə bilər;
4. Regionlarda əhalinin tam
məskunlaşması mümkün olmadığından və
ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının aqrar sektorda istehsalı genişləndirmək üçün kredit
vəsaitindən istifadə imkanları zəif olacaq.
Odur ki, aqrar sektorun inkişafı üçün kredit
vəsaitlərinə əlçatanlığın təmin edilməsi
dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır;
5. Ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının onlara ayrılan torpaq sahələrində yüksək
məhsuldarlıqla çalışması üçün texniki
təchizata böyük ehtiyac olacaqdır. Digər
tərəfdən, hər hansı ev təsərrüfatının belə
texnikaya yiyələnməsi zamanı texniki
vəsaitlərin marjinal gəliri yüksək olmayacaq. Çünki ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının
texniki avadanlıqlardan istifadəsi zamanı
boşdayanma halları, adətən, çox olur.
Dövlət bu regionlarda aqrar sektorun
zəruri texnika ilə təchizatına xüsusi diqqət
yetirməlidir.
6. Ev təsərrüfatı miqyasında istehsal
prosesinin digər çatışmazlığı da var. Bu
istehsal olunan məhsulun bazara çıxarılması və ya müəyyən müddət saxlanılması
ilə bağlıdır. Hər iki mərhələ orta səviyyəli
hər hansı bir ev təsərrüfatının maddi imkanı səviyyəsində olan xərclər deyil. Dövlət
satınalmaları bu sahədə tətbiq edilməlidir.
7. İşğaldan azad olan ərazilərdə əhalinin
məskunlaşması və aqrar sektorun inkişafının
əsas problemlərindən biri də işçi qüvvəsinin
səmərəli yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Belə
ki, bu regionlardan olan ailələrin böyük bir
hissəsi son 28 il ərzində şəhərlərdə və ya
şəhər tipli qəsəbələrdə məskunlaşdığından
onların müəyyən hissəsi daha çox xidmət,
tikinti və ya nəqliyyat sektorlarında, həmçinin
sənaye sahəsində çalışırlar. Belə əmək
potensialının dərhal regionlarda aqrar sektorda çalışması mümkün olmayacaq. Qısa
müddətli dövrdə regionda əmək bölgüsünün
təmin edilməsində dövlətin müdaxiləsi zəruri
olacaq.
Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən
problemləri və aqrar sektorun yenidən
qurulması üçün üstünlükləri nəzərə
alaraq, qeyd edə bilərik ki, qısamüddətli
dövrdə işğaldan azad olunan regionlarda torpaq islahatlarının aparılması və
ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarına istifadəyə
verilməsi aqrar sektorun inkişafı üçün
ciddi çətinliklər yarada bilər. Ona görə
də hazırda Azərbaycan Respublikasında
qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən,
xüsusi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə
tutulan torpaq sahələrinin açıq və ya qapalı
səhmdar cəmiyyətlərinin mülkiyyəti kimi
özəlləşdirilməsi daha məqsədəuyğundur.
Bu halda hər ev təsərrüfatına “pay
torpağı” kimi verilməsi nəzərdə tutulan
torpaq sahəsinə uyğun olaraq, nominal
qiymətli adlı (və ya adsız) səhmlər təqdim
edilməlidir.
Açıq və ya qapalı tipli səhmdar
cəmiyyətləri kimi yeni tipli aqrar kollektiv
təsərrüfatları sovet dövründəki “sovxoz”
və ya “kolxoz” tipli kollektiv təsərrüfatdan
mahiyyətcə fərqli olacaq. “Sovxoz”
tipli müəssisələrdən əsas fərq ondan
ibarətdir ki, səhmdar cəmiyyəti dövlətə
məxsus deyil və özəldir. Bu müəssisədə
hər bir səhmdar mülkiyyətçidir və aqrar
müəsisənin gəlirlərindən paya malikdir. O,
istənilən vaxt öz səhmlərini sata və ya yeni

Xalqımız Qarabağın dirçəldilməsi
vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələcək
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev bu il yanvarın
4-də Qarabağ Dirçəliş Fondu publik
hüquqi şəxsin yaradılması haqqında
fərman imzalayıb. Məqsəd işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşma üçün müasir və layiqli
həyatı təmin etmək, bütün sahələrdə
quruculuq-bərpa və abadlıq işləri
aparmaq, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və
rifahın davamlı artmasını dəstəkləməkdir.
Sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycan
xalqı böyük Zəfərlə ərazilərini
Ermənistanın işğalından azad
edərək, tarixinin ən yaddaqalan və
şanlı dövrünə qədəm qoymuşdur.
Şübhə yoxdur ki, işğaldan azad
edilmiş bölgələrdə həyata keçiriləcək
quruculuq-bərpa işləri Azərbaycanın
yeni inkişaf prosesində mühüm
mərhələ olacaqdır.
Dövlətimizin başçısının imzaladığı
bu mühüm fərman ölkə ictimaiyyətinin
ən müxtəlif təbəqələri, eləcə də ziyalılar arasında böyük razılıq hissi doğurmuşdur. Sənədlə diqqətlə tanışlıq
məndə də Qarabağın parlaq gələcəyi
ilə bağlı böyük ümidlər yaratdı. İnanıram ki, Qarabağda böyük tikinti-quruculuq işlərinin aparılması xalqımızın
doğma torpaqlarına əbədi qayıdışının təmin edilməsi üçün möhtəşəm
mərhələnin uğurlu başlanğıcı olacaq.
Qarabağ Dirçəliş Fondu fiziki və
hüquqi şəxslərin ianələri, qrantlar,
qanunla qadağan olunmayan digər
mənbələr hesabına formalaşacaq. Bu,
o deməkdir ki, Qarabağın dirçəldilməsi
və intibahı prosesində hər bir vətəndaş

könüllü surətdə, fəal iştirak edə bilər.
Əslində, kimin nəyə imkanı, gücü çatırsa, fonda yardım etməyi özünə borc
bilməlidir və inanıram ki, məhz belə də
olacaq.

Məlumdur ki, Azərbaycan
 rezidenti möhtərəm İlham Əliyev
P
bu il yanvarın 14-də Füzuli-Şuşa
yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda
hava limanının təməllərini qoyub.

Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan
azad edilən mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərində olublar.
Görünən budur ki, Qarabağa
faktiki olaraq “Böyük qayıdış” başlayıb. Mən zərrə qədər şübhə etmirəm
ki, Azərbaycan xalqı Prezident İlham
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Şuşanı,
külli Qarabağı yenidən dirçəldəcək, bu
bərəkətli torpağı əvvəlkindən də gözəl
bir məkana çevirəcək. Şübhəsiz, bu
böyük quruculuq missiyasında yeni
yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondu da
öz layiqli dəstəyini verəcək.
Bu yerdə qəlbimi sonsuz fərəh
hissi ilə dolduran bir məsələni də yada
salmaq istəyirəm. Ali Baş Komandan
Şuşada əsgərlər qarşısında Vətən
müharibəsində şanlı qələbənin tarixi

əhəmiyyətinə qiymət verərkən dedi:
“Bu müharibə bizim tariximizdə
əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
hərbçilərimizin şücaəti hesabına

qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin! Allah onların yaxınlarına səbir versin!”
Bəli, Azərbaycan xalqı bu gün öz
tarixinin ən şanlı dövrünü yaşayır.
Xalqımız 44 günlük Vətən savaşında
necə sarsılmaz birlik, həmrəylik nümayiş etdirmişdirsə, həmin yenilməz ruh
və şövqlə Qarabağın dirçəldilməsi və
tərəqqisi naminə çalışacaq.
Xalqımızın gözəl bir deyimi var:
“El bir olsa, dağ oynadar yerindən!”.
Biz, əlbəttə Qarabağın dirçəldilməsi
ilə bağlı qarşımızda duran möhtəşəm
vəzifənin öhdəsindən layiqincə
gələcəyik. Müstəqil Azərbaycan
çağdaş dünyanın ən görkəmli dövlət
xadimlərindən olan cənab İlham
Əliyevin liderliyi ilə ən böyük çağırışların öhdəsindən gəlməyə qadirdir. Bunu
zaman dəfələrlə sübut edib.
Məlumdur ki, ermənilər işğal
etdikləri ərazilərdə barbarcasına hər
şeyi dağıdıblar. Evləri viran qoyublar,
ağacları kəsiblər, meşələri yandırıblar.
Dünya onların necə yırtıcı xislətə sahib
olduğunu gördü. Onlar öz-özlərini ifşa
etdilər. Onlar tarixdə bədnam əməlləri
ilə qalacaqlar.
Azərbaycan xalqı mənfur
ermənilərdən tam fərqli olaraq, qurubyaradan xalqdır. Qarabağın həqiqi
sahibləri öz doğma ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar. Ən yaxın aylar, illər
ərzində musiqimizin, muğamımızın
beşiyi olan Şuşanın, külli Qarabağın
çal-çağırlı, xoşbəxt və firavan günləri
başlanacaq.

Leyla GƏRAYZADƏ,
Bakı Dövlət Universitetinin
professoru, filologiya elmləri
doktoru

səhmlər ala bilər. Səhmdar cəmiyyətinin
idarəçiliyi səhmdarların ümumi yığıncağında seçilən idarə heyəti tərəfindən həyata
keçirilir.
Yeni yaradılacaq aqrar səhmdar
cəmiyyətləri “kolxoz” tipli kollektiv
təsərrüfatdan da fərqlənəcəklər. Belə ki,
“kolxoz” tipli kollektiv təsərrüfat özəl olsa
da və onun idarəçiliyi kolxoz üzvlərinin
ümumi yığıncağında həll edilsə də, kolxozçu bu təsərrüfatda mütləq çalışmalı
olurdu. Əks halda o, kolxozun üzvlüyündən
məhrum edilirdi. Digər tərəfdən də,
“kolxoz” tipli kollektiv təsərrüfatlarda
üzvlərin investisiya yatırmaq və istehsalı
genişləndirmək üçün motivasiyaları yox
idi. Lakin səhmdar cəmiyyət tipli aqrar
müəssisələrdə hər bir səhm səhmdar
tərəfindən yatırılan investisiya və əldə
edilən dividentlə bağlı olduğundan
səhmdar cəmiyyətin üzvü yeni səhmlərin
əldə edilməsində və ya səhmlərin dəyərinin
artırılmasında maraqlıdır. Bu halda hətta
regionda yaşamayan imkanlı şəxslərin
investor kimi aqrar səhmdar cəmiyyətlərinə
maliyyə yatırması imkanları genişlənir.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə aqrar
səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılmasının
üstün cəhətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Belə aqrar müəssisə böyük torpaq
sahəsinə malik olur.
2. Dövlət orqanları qısamüddətli dövrdə
belə səhmdar cəmiyyətləri ilə daha asan
və zəmanətli əməkdaşlıq qura bilərlər.
3. Banklar belə səhmdar cəmiyyətlərinə
maliyyə yardımı ayırmaqda daha az risk
hiss edəcəklər.
4. Belə səhmdar cəmiyyətləri öz
idarəçiliyinə daha cavan və daha yüksək
təhsilli menecerləri cəlb etməkdə maraqlı
olacaqlar.
5. Belə böyük aqrar təsərrüfatlarda texnikadan istifadə zamanı kapitalın marjinal
gəliri yüksək olur.
6. Böyük təsərrüfatlarda əmək bölgüsünün aparılması daha asandır və insanların
digər iqtisadi fəaliyyət üçün, məsələn, öz
ev təsərrüfatlarında fəaliyyət üçün əlavə
vaxtları daha çox qalır.
7. Belə səhmdar cəmiyyətləri işçi
qüvvəsindən səmərəli istifadə edərək,
aqrar biznesin digər həlqələrini, məsələn,
emal sənayesini, hazır məhsulun daşınmasını, qablaşdırılmasını, saxlanılmasını,
satışını və sair genişləndirə bilərlər.
Hazırkı şəraitdə işğaldan azad olunan
ərazilərdə aqrar səhmdar cəmiyyətlərinin
yaradılmasının zəif cəhətlərini aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Əhalinin geniş təbəqəsinin aqrar
sektorda səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması və idarəedilməsi ilə bağlı məlumatları
azdır.
2. Azərbaycanın digər regionlarında
torpaq islahatları başa çatdığından və kənd
regionlarında əhalinin əksəriyyətinin öz
kiçik aqrar təsərrüfatı olduğundan işğaldan

azad olan regionların əhalisinin müəyyən
hissəsində də mülkiyyətçiliyin bu formasına inam daha böyükdür.
3. Ölkədə qiymətli kağızlar bazarı
zəif inkişaf etdiyindən və bir çox hallarda
səhmdar cəmiyyətlərinin idarəçiliyindəki
qeyri-şəffaflıq insanların kollektiv
təsərrüfatlarda birgə fəaliyyətinə ciddi
maneələr yaradır.
Lakin torpaq islahatından keçən son 25
il ərzində aqrar sektorun inkişaf dinamikası deməyə əsas verir ki, ölkədə aqrar
sektorun inkişafı bu sektorda kapitalın
və əməyin təmərküzləşməsindən keçir.
Torpaq sahələrinin mülkiyyət hüququ
qalmaq şərti ilə birləşdirilməsi, aqrar
sektorda yeni texnikadan və texnologiyadan geniş istifadə, aqrar emal sənayesinin
genişləndirilməsi, aqrar sektorda innovativ menecmentin tətbiqi, təklif zəncirinin
formalaşması və idarə edilməsi, aqrar biznesin genişləndirilməsi və aqrar klastelərin
yaradılması müasir dövrün tələbidir. Hazırda bu istiqamətdə proses onsuz da gedir,
lakin daha kortəbii və sosial problemlərlə
müşayiət olunaraq gedir. Kiçik torpaq
sahələri olan fərdi sahibkarların bir hissəsi
öz torpaq sahələrini dəyər-dəyməzinə
sataraq ya həmin torpaq sahələrində
muzdlu olaraq çalışırlar, ya da öz iqtisadi
fəaliyyət sahələrini dəyişirlər. Kiçik torpaq
sahələri olan digər qrup fərdi sahibkarlar
isə çox çətinliklə öz sahələrində aşağı
məhsuldarlıqla fəaliyyət göstərirlər. Əksər
hallarda onların yeni texnika almağa gücü
çatmır və ya öz əkin sahələrini suvarmağa
imkanı olmur. Bu isə əkin sahələrindən
səmərəli istifadəyə imkan vermir.
İşğaldan azad olmuş ərazilərdə aqrar
səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması digər
regionlarda gələcəkdə belə təsərrüfatların
yaradılması üçün pilot rolunu oynaya bilər.
Bu, Azərbaycanın aqrar sektoru üçün perspektiv imkandır. Çünki artıq bu və ya digər
dərəcədə formalaşmış fərdi sahibkarların
yenidən aqrar səhmdar cəmiyyətlərində
birləşməsi ciddi hesablamalar, razılaşmalar, bölgü və sair tələb edir. Çünki belə
fərdi sahibkarlar artıq öz torpaq sahələrinə
müəyyən qədər vəsait qoymuşlar və belə
olan halda torpaq sahələrinin yenidən
qiymətləndirilməsi və səhmdar cəmiyyət
daxilində yenidən inteqrasiya texniki,
maliyyə və psixoloji cəhətdən çətindir.
Lakin işğaldan azad olan ərazilər üçün
belə problemlər mövcud deyil və aqrar
səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması imkanları hələ genişdir. Lakin məskunlaşma
genişləndikcə aqrar sektorun inkişafı ilə
bağlı olan bu imkanlar da əldən çıxa bilər.

Mayıs GÜLALIYEV,
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun
şöbə müdiri, dosent
Fuad HƏSƏNZADƏ,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar
Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

20 Yanvar şəhidləri
İsmayıllıda da ehtiramla anıldı


Kremlin
milli ayrı-seçkilik
siyasətinə və bədnam
qonşularımızın
separatçı çıxışlarına
etiraz edən azadlıq
aşiqlərimizin qanına
qəltan olunduğu
faciənin 31-ci
ildönümü ilə əlaqədar
İsmayıllıdakı Şəhidlər
xiyabanında anım
mərasimi keçirilib.
Din xadimləri
şəhidlərin xatirəsinə
xütbə dualar oxuyublar.
Ziyarətçilər məzarların
üzərinə qərənfillər düzüb,
Vətənimiz, dövlətçiliyimiz,
müstəqilliyimiz uğrunda
şəhid olan övladlarımıza
Allahdan rəhmət diləyiblər.

Saat 12-də isə respublikamızın hər yerində
olduğu kimi, İsmayıllıda da
Azərbaycanın müstəqilliyi və
ərazi bütövlüyü, xalqımızın
azadlığı uğrunda canlarını
qurban verən qəhrəman
Vətən övladlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib. Xüsusilə qeyd edilməli

məqamlardan biri də odur
ki, bu məqsədlə keçirilən
bütün tədbirlərdə pandemiya
dövrünün qaydalarına tam
riayət olunub.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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ELŞAD QULIYEV – 80
Hərdən fikirləşirəm ki, imza atdığım uğurların,
gördüyüm işlərin heç birinin müəllifi özüm deyiləm. Nəyə
nail olmuşamsa, əlim, səsim, sözüm hansı mərtəbəyə
çatıbsa, hamısı Allahın qismətidir. Çünki Allah qismətimə
həyatımın ayrı-ayrı dönəmlərində istiqamət göstərən
xeyirxah insanlarla görüşmək fürsəti verməsəydi... bəlkə
də, heç nəyə nail olmadan, yolun yarısında qala bilərdim.
Belə insanlardan biri də məhz
Əməkdar incəsənət xadimi, tarix
elmləri namizədi, Beynəlxalq Televiziya Akademiyasının həqiqi üzvü
olmuş Elşad Quliyevdir. Yanvarın
23-də onun 80 yaşı tamam olur və bu
sətirlərdə həmin dəyərli ziyalı barədə
bəzi xatirələrimi qələmə alıram.
... 1988-ci ilin sentyabrı idi.
Paytaxtın 26 Bakı Komissarı
(indiki Səbail) rayonundakı təhsil
müəssisələrinin birində ilk partiya
təşkilatının katibi idim. Eyni zamanda
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsini də icra edirdim. Rayon
partiya komitəsindən telefonoqram
gəldi ki, sabah saat 2-də “partkom”
və tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Mərkəzi Komitənin akt zalında olmalıdırlar. Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi Əbdürrəhman Vəzirov ölkədəki
vəziyyətlə bağlı paytaxtın ideoloji və
tərbiyə işində çalışanlarla görüşməli
idi. Yəni mən o tədbirə iki vəzifəni
təmsil edən şəxs kimi getdim.
... Hamının maraqla gözlədiyi
tədbir olduqca maraqsız keçdi.
Çünki həm birinci katib azərbaycanca
danışa bilmirdi, həm də gündəlikdəki
məsələ ilə bağlı verilən tövsiyə və
tapşırıqlar heç kəsin ürəyincə deyildi.
Vəzirov birdən dayandı, zala boylandı
və soruşdu: “Hanı mənim dostum,
Teleradio Komitəsinin sədri Elşad Quliyev?” (Elə iclas zalındaca öyrəndim
ki, Elşad müəllimlə onun heç bir dostluğu olmayıb və birinci katib sadəcə
vəziyyəti Moskvanın istədiyi məcraya
yönəltmək üçün saxtakarlıq
edirmiş – İ.M.).
Elşad müəllim ayağa qalxdı. Katib
saxta təbəssümlə onu salamladı
və televiziyanın ermənilərə cavab
vermək istəyən soydaşlarımızı susdurmadığına görə çox “ciddi” iradlarını səsləndirdi: “Niyə insanların özbaşınalığına lazımi cavab vermirsiniz?
Axı siz Moskvada oxumusunuz və
bu məsələlərə Kremlin münasibətini
bilirsiniz. Niyə xalqı sakitləşdirən
addımlar atmırsınız?”
Hamı elə bildi ki, Elşad müəllim
çətinə düşüb. Ancaq Teleradio
Komitəsinin sədri ona sərrast cavab
verdi: “ Yoldaş Vəzirov, biz televiziyanın maarifləndirici funksiyasından
lazımınca istifadə edirik. Ancaq haqlı
olanlara haqsızsan deyə bilmirik”.
Katib “cin atına” minsə də, salondakıların çoxu sovet dönəmində respublika rəhbərinə “baş üstdə” deməyən
Teleradio sədrini alqışladı. Amma

pulyar olsun. Elşad müəllim mülayim
şəkildə irad bildirdi: “ Arqumentı i faktı” İttifaq büdcəsindən maliyyələşərək
uzun illər ərzində oturuşmuş, geniş
maddi-texniki bazası, çoxsaylı yaradıcı heyəti olan qəzetə çevrilib. Real
olan nələrisə arzulayın”.
Yaxud, “Dalğa”nın ilk nömrəsinin
bir yaşı tamam olanda Elşad müəllim
bizə mətbuat tarixi ilə bağlı bir kitab
hədiyyə etmiş və titulda öz əli ilə
yazmışdı: “Bu üç nəfər bir otağın

Mən Teleşirkətə Məmməd İsmayılın və Babək Hüseynoğlunun
rəhbərlik etdiyi dövrdə də orada çalışmışam. Məmməd İsmayıl milli-mənəvi
dəyərlərimizə möhkəm tellərlə bağlı,
Azərbaycanın daha firavan sabahı
üçün canını verməyə hazır olan ziyalı,
Babək Hüseynoğlu isə ulu öndər
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
məfkurəsinin yorulmaz təbliğatçısı və
daşıyıcısı idi. Yəni hər ikisi müsbət
xarakterli adamlar kimi yaddaşı-

O, haqlılara “haqsızsan”

deyə bilmirdi

ürəyində. Elə mən də ürəyimdə alqışlamışdım.
... İş elə gətirdi ki, Elşad Quliyev
Respublika “Bilik” Cəmiyyətinə sədrlik
edəndə həmin qurumun nəzdində
“Dalğa” adlı elmi-kütləvi qəzet təsis
etdi. Qəzetin baş redaktoru Nahid
Hacızadə məni də oraya işə götürdü.
Ondan əvvəl on ilə qədər müxtəlif
qəzetlərdə ştatdankənar müxbirlik
etsəm də, “Dalğa” qəzeti jurnalist kimi
ilk iş yerim oldu. Yəni müəllimlikdən
mətbuata gəlişim barədə ilk əmri
Elşad Quliyev verdi.
Orada işlədiyim ilk ayın sonuna
yaxın baş redaktor dedi ki, cəmiyyətin
sədri səni görmək istəyir. Sabah
axşamüstü get qəbuluna. Ertəsi günü
getdim. Qapıda dayanıb (qapısı
həmişə açıq olurdu) “Salam, Elşad
müəllim, İttifaq mənəm” – dedim. Gülümsündü: “Daha tanıyıram. Üç yazını
oxumuşam”. Hiss etdim ki, mənim
əvvəllər mətbuatda çalışmadığıma
görə narahat imiş ki, kənardan gələn
adam yeni təsis olunmuş qəzetə necə
töhfə verə bilər.
Elşad müəllimlə bağlı bəzi qəzet
məqalələrində xatırlatdığım məqamlar
var ki, onları ustadın yubiley
günlərində də yada salmaq istərdim.
Məsələn, onun 50 yaşı tamam olanda
( o zaman bilirdim ki, kargüzarların
səhvi üzündən onun təvəllüdü iki
fərqli ayda qeydə alınmışdır ) əhatəli
bir məclis təşkil edilmişdi. Natiqlərdən
biri dedi ki, mən arzu edirəm “Dalğa”
qəzeti də “Arqumentı i faktı” kimi po-

bir stolunda oxunaqlı qəzet ərsəyə
gətirdi”. Xatırladım ki, ilk nömrənin
hazırlanmasında Nahid Hacızadə,
Ələkbər Abbasov və mən iştirak etmişdik. Firudin Şahbazov məsul katib,
Mürsəl isə onun müavini – buraxıcı idi.
Sonralar otaqlarımızın da sayı çoxaldı,
işçilərimizin də, tirajımızın da, ölkənin
elm ictimaiyyətini təmsil edən kənar
müəlliflərimizin də. “Karvan” jurnalından Dilarə Vəkilova, “Elm və həyat”
jurnalından Arif Quliyev, “Kənd həyatı”
jurnalından Mübariz Hümbətoğlu,
Bakı Dövlət Universitetindən Aynur
Bəşirli (Dilarə Vəkilovanın qızı), Lalə
Cəfərova (Mailə Muradxanlının qızı),
ictimai sektordan Çingiz Qəribli və
digər sanballı qələm sahiblərinin gəlişi
qəzeti kifayət qədər populyarlaşdırdı.
Yuxarıda qeyd etdim ki, o, xalqın
mövqeyini müdafiə etdiyinə görə birinci katibin iradı ilə üzləşmişdi. “Bilik”
Cəmiyyətinə rəhbərlik edəndə də milli
tariximiz, xüsusən, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti və xaricdə yaşayan
soydaşlarımızla bağlı daha çox materiallar hazırlanmasını tövsiyə edirdi.
Həmin materialları əsasən Nahid
müəllimin özü, Ələkbər Abbasov (
Şəhrili) və Dilarə Vəkilova, eləcə də,
Elmlər Akademiyasının əməkdaşları
yazırdılar.
Yadımdan çıxmayacaq başqa bir
fakt. Xeyli müddət “Dalğa”da çalışdım və rəhmətlik Mailə Muradxanlı
məni dövlət radiosunda işləməyə
dəvət etdi. Orada iki il işləyəndən
sonra Son xəbərlər şöbəsinin müdiri
təyin edildim. “Bilik” Cəmiyyətində
keçirilən tədbirlərdən hansındasa
Ələkbər Abbasov Elşad Quliyevə
dedi ki, “Dalğa”nın ayağı yüngül
oldu, İttifaqa radioda vəzifə veriblər”.
Ələkbər müəllim “Amma o, qətiyyən
dəyişməyib”- deyə ənənəvi zarafatını
davam etdirdi. Elşad müəllim məni
təbrik etdi və Ələkbər Abbasova cavab verdi: “İttifaq heç 60 - 70 yaşında
da dəyişməyəcək, həmişə bugünkü
kimi olacaq”. Altmış yaşımın tamamında bu barədə yazmışdım.

ma yazılıb. Ancaq onların heç biri
Azərbaycan Televiziyasını Elşad
Quliyevin qaldırdığı zirvəyə çatdıra
bilmədilər.
Bu məqamda obyektivlik naminə
başqa bir şəxsin də adını çəkmək
istəyirəm. Belə ki, Elşad müəllim
“Bilik” Cəmiyyətinə rəhbərlik edəndə
onun hər iki oğlu tez-tez cəmiyyətə
gəlir, həmsöhbət olurduq. İş elə
gətirdi ki, sonradan ancaq Cəmil
Quliyevlə ünsiyyətdə olduq. O, İctimai
Televiziyanın rəhbəri təyin ediləndə
köhnə televiziya işçilərinin bir çoxundan eşitdim ki, televiziyaya Elşad Quliyev ənənələri qaytarılacaq. Amma
Cəmil Quliyev də Məmməd İsmayıl və
Babək Hüseynoğlu kimi həmin zirvəni
fəth edə bilmədi.
Sonda bir arayış: Elşad Quliyev
23 yanvar 1941-ci ildə Cəlilabad
şəhərində anadan olub. ADU-nun
filologiya fakültəsini və Moskva İctimai Elmlər Akademiyasını bitirib. 3 il
Lənkəranda müəllimlik edəndən sonra Azərbaycan Dövlət Televiziya və
Radio Verilişləri Komitəsində işləyib.
Bir müddət tərcüməçi, sonra isə televiziya proqramlarının baş redaktoru
olub. 1972-ci ildə komitə sədrinin
birinci müavini təyin edilib. 1983cü ildən 1990-cı ilədək Azərbaycan
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışıb.
1993-cü ildən 1994-cü ilə qədər
Azərbaycanda ilk müstəqil televiziya
kanalı olan BMTİ-nin baş direktoru
işləyib. 1990-cı ildən həm də "Bilik"
Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri olub.
Ayrı-ayrı illərdə kütləvi informasiya
vasitələri sahəsində xidmətlərinə
görə orden və medallarla təltif edilib.
Elşad müəllim televiziyanın ən incə məqamlarını
bilən, ekran mədəniyyətimizə
özünəməxsus töhfələr vermiş həqiqi
mütəxəssislərimizdən biri idi.
Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
optik kağızların satın alınması məqsədilə

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində (təklifin təminatı) bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir il ərzində
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada
təsdiq edilmiş surətləri);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək
üçün potensial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında yazılı məlumat;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).

Pandemiyaya səbəb olan yeni növ koronavirus haqqında hazırda daha çox məlumat olmasına baxmayaraq, hələ də bu təhlükəli xəstəliklə bağlı kifayət qədər qeyri-müəyyənlik var. İnsanlar
COVID-19 infeksiyasına görə özləri və uşaqları üçün narahatlıq keçirir, eyni zamanda, üzləşilən hər
hansı bir əlaməti onun simptomu hesab edirlər. Buna görə də uşaqlarla təmasda olan hər bir şəxs,
eləcə də valideynlər, müəllimlər soyuqdəymə haqqında məlumatlı olmalı, adi soyuqdəyməni koronavirus simptomu kimi qəbul etməməlidirlər.
Hər yerdə koronavirusa rast gəlinməsinə baxmayaraq, rinit hələ də çox yayılmış xəstəlik olaraq
qalır. Xatırladım ki, rinit koronavirusun törətdiyi
xəstəlik deyil. Uşaqlar arasında ümumi soyuqdəymə
simptomlarına daha çox səbəb olan rinoviruslar,
adenoviruslar, tənəffüs sintisial, qrip virusları, parainfluenza və digər viruslardır. Bu viruslar uşaqlarda
soyuqdəymə əlamətləri və daha sonra isə öskürək
yaradır. Soyuqdəyməyə səbəb olan 200-dən çox
virus məlumdur, soyuqdəymənin geniş yayılması da
elə bununla izah olunur. Onlar yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator virus xəstəliklərinə gətirib
çıxarır.
Soyuqdəymə virusları dəridən dəriyə təmas,
öskürək və ya asqırma zamanı kiçicik damcılar
vasitəsilə ötürülür, həmçinin cirklənmiş cismə
toxunma vasitəsilə yayılır.
Xəstə asqırdıqda və ya
öskürdükdə soyuqdəymə
virusları havaya yayılır
və oradan da başqasının
tənəffüs yollarına daxil olur.
Buna görə tibbi maskadan
istifadə etmək koronovirusla
bərabər, həm də soyuqdəymə
viruslarının yayılmasının
qarşısını almaqda mühüm
rol oynayır. Soyuqdəymə
virusları, eyni zamanda, əllə
da yayıla bilər. Buna görə
hər dəfə öskürəndə və ya burunu təmizlədikdə əllər
yuyulmalıdır. Bu baxımdan uşaqlara əl gigiyenası
qaydalarının öyrədilməsi çox vacibdir.
Uşaqlar virusla yoluxmuş oyuncaqları toplayan,
qucaqlayan, toxunan və ya öpən zamanı soyuqdəymə
virusları onlara keçə bilər. Ağız, burun və ya boğazda olan viral infeksiya səbəbindən əmələ gələn
soyuqdəymə çox yayğındır. Belə ki, körpə həyatının
hələ ilk ilində ortalama səkkiz soyuqdəymə halları
keçirir. Onların immun sistemi tam inkişaf etmədiyi
üçün bu viruslara yoluxurlar. Soyuqdəyməyə 6
aydan 7-8 yaşadək uşaqlar arasında daha çox təsadüf
olunur.
Yuxarı tənəffüs yollarının virus infeksiyalarının
gizli (inkubasiya) dövrü, ümumiyyətlə, bir neçə
saatdan bir neçə günə qədər ola bilər, burada törədici
və xəstənin yaşı əsas rol oynayır. Uşaq nə qədər
kiçikdirsə, inkubasiya müddəti bir o qədər qısadır.
Orta hesabla əksər soyuqdəymələrin nəzərə çarpmayan dövrü təxminən 1-2 gün davam edir.
İnkubasiya dövründə əksər uşaqlar əzgin
olur, tez yorulur və daha çox yatırlar. İnkubasiya
dövrünün sonunda virus qan dövranına daxil olur
və nəticədə hərarət yüksəlir. Öskürək əvvəlcə quru,
tədricən isə bəlğəmli olur. Gözlərin qızarması, boğaz
ağrısı, burun axması, burunun tutulması, iştahın
azalması, limfa düyünlərinin şişməsi (qoltuqaltında,
boyunda və başqa nahiyələrdə), qıcıqlanma və narahatlıq halları müşahidə edilir.
Adətən müəyyən vaxtdan sonra soyuqdəymə
öz-özünə keçir, amma uşaqların vəziyyətinin daha
tez yaxşılaşması üçün bəzi sadə tövsiyələri nəzərə
almaq zəruridir:
–istirahətə, dincəlməyə ayrılan vaxtın artırılması körpənin orqanizminin xəstəliklə daha yaxşı
mübarizə aparmasını şərtləndirir;
–doyunca yeməyə və maye qəbuluna xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Əgər körpə yalnız ana südü
ilə qidalanırsa, o zaman həmişəkindən daha tez-tez
əmizdirilməlidir. Yaxud, uşaq süni qidalanmadadırsa,
onda ona su da verilməlidir. Nisbətən daha böyük
uşaqlar isə bu günlər ərzində istədikləri qidaları yeyə

bilərlər. Ən əsası odur ki, uşaqlarda susuzluq (dehidratasiya) baş verməsin. Qızdırma və burunaxıntısı
səbəbindən itirilən mayenin yerini bərpa etməklə
dehidratasiyanın qarşısını almaq mümkündür. Maye
bədəndəki viruslarların toksinlərini xaric edir və
burun-udlağın selikli qişasını nəmləndirir;
–körpə uşaqlarda burun seliklə dolduqda ana
südü ilə qidalanma zamanı nəfəsalma çətinləşə
bilər. Ona görə də körpələrin burunlarına toplanan
selik nazal aspiratorlar və ya yenidoğulmuşlar üçün
nəzərdə tutulmuş armudvari silikon təmizləyicilər
vasitəsilə təmizlənməlidir.
Bütün bunlarla bərabər, uşaqlarda bədən temperaturu yüksəldikdə, ilk növbədə, bunun qarşısı fiziki
üsulla alınmalıdır. Belə halda körpəni üstündəki isti
örtüklərdən, üst geyimlərdən azad etmək, bədənini
yaş bezlə silmək, otağa
təmiz havanın girişini
təmin etmək və bol su
içirtmək lazımdır.
Fiziki soyutma metodlarından çox diqqətlə
istifadə edilməlidir. Bu
zaman temperaturun ən
azı yarım dərəcə azalması
müsbət nəticə hesab olunur. Əgər körpənin temperaturu yüksək qalarsa,
həkimlə məshətləşdikdən
sonra qızdırmasalıcı
dərman verilə bilər.
Uşaq otağında yaş təmizlik işlərinin aparılmasına xüsusi önəm verilməlidir. Quru hava və toz
uşağın boğaz və burun selikli qişasını qıcıqlandırır,
nəfəsini çətinləşdirir.
Dərmanlara gəldikdə isə bu, ancaq həkim
məsləhətindən sonra verilməlidir. Tərkibi fizioloji
məhluldan ibarət olan burun damcıları (məsələn,
salin sprey) da burundakı selikli qişaların daralmasına və uşağın daha yaxşı nəfəs almasına kömək edə
bilər. Fizioloji məhlul bədənin təbii bir hissəsidir,
ona görə də hər yeməkdən və ya yatmazdan 5 dəqiqə
əvvəl istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Ana südünün selikli qişaya salin ilə eyni təsir göstərdiyinə
dair göstərişlər vardır. Bu səbəbdən hər burun
keçəcəyinə bir damla ana südünün damızdırılması
faydalı təsir göstərə bilər, yəni burun boşluğunda
selikli qişanın nəmlənməsinə, təmizlənməsinə və
qorunmasına kömək edər.
Viruslar özlüyündə uşaq üçün çox təhlükəli
deyil. Onlar xəstənin immun sistemi tərəfindən
törədiciyə qarşı xüsusi antitellərin hasil edilməsinə
qədər aktiv olur. Adətən bu proses ümumilikdə
3-7 gün çəkir və sonra uşaq sağalır. Hər dəfə
soyuqdəymə keçirdikdə körpənin immun sistemi
güclənir, çünki bu virusa qarşı uşağın immun sistemi
tərəfindən antitellər hasil olunur ki, bu da onların
yenidən həmin viruslara tutulmamasına yardım edir.
Beləliklə, ana südü ilə qidalandırma bir
yaşınadək uşaqlarda soyuqdəymənin qarşısını almağın ən yaxşı yollarından biridir, çünki körpə viruslara qarşı hazır antitelləri anadan süd vasitəsilə alır.
Körpə vaxtlarından başlayaraq, valideynlər uşaqlarının immun müqavimətini möhkəmləndirməli,
soyuqdan qorumaq məqsədilə körpələri həddindən
artıq geyindirməməli, körpələr adamların çox toplandığı yerlərə aparılmamalı, uşaqlarla təmasda olan hər
bir kəs əllərini tez-tez yumalı, evdən çıxarkən tibbi
maskadan istifadə etməlidirlər.

Sevil QƏNBƏROVA,
pediatr, tibb elmləri namizədi

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
2021-ci ildə tələb olunan dərman preparatlarının və sarğı
materiallarının satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imza 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 istəyənlər 200 manat məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas
şərtlər toplusunu portal vasitəsi ilə əldə
edə bilərlər.
Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik
Hüquqi Şəxs
VÖEN- 1304673921
Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi
Ünvan- Bakı şəhəri,
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/19
VÖEN(bank)- 9900006111
Kod- 507699
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/hAZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri portal vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Koronavirus epidemiyası zamanı
uşaqlarda soyuqdəymə halları
diqqətdə saxlanılmalıdır

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 15 fevral 2021-ci il
saat 11.00- a, tender təklifi və bank
təminatını isə 23 fevral 2021-ci il saat
9.00-dək təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan tender təkliflərinə baxılmayacaqdır.
Təkliflər 24 fevral 2021-ci il saat
11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrini portal
vasitəsi ilə izləyə bilərlər.
Tender təkliflərini qiymətləndirib
müqayisə edərkən əsas şərtlər topIusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət
tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender
təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal
olunan eyni malların qiymətinin 20 faizi
həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edilir.
İddiaçıların tender təklifi, həmçìnin
tenderlə əlaqədar bütün yazışmalar və
sənədlərin tərtibi Azərbaycan dilində
həyata keçirilməlidir. Qiymət təklifləri
Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.
Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev,
telefon- 502-47-53/56/58, daxili 144.
Faks: 465-87-96, 502-47-22
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim
edə bilərlər:
Tenderdə iştirak haqqı 400 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı
hesaba köçürməlidirlər:
Təşkilatın adı- 9 saylı Xəzinə İdarəsi
H/h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
ƏN-nin Tibb Baş İdarəsi
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki
fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatı;
- 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;
- iddiaçının analoji işlər üzrə iş
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
- digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən bütün
digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender

sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Mətnlər arasında fərq
aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən
məlumatı almaq üçün aşağıdakı şəxsə
müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Emin Əliyev,
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və
18. Telefon- +994124933632 ; Faks:
+994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara
uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və
təklifin bank təminatı istisna olmaqla)
15 fevral 2021-ci il saat 11.00-a, tender
təklifini və təklifin bank təminatını isə 23
fevral 2021-ci il saat 18.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
24 fevral 2021-ci il saat 11.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir
iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını
və qiymətləndirilməsini elektron portal
vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
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23 yanvar 2021-ci il, şənbə

Merkel Bayden ilə dialoqun
daha asan olacağını düşünür
Almaniya Kansleri Angela Merkel
Ağ evin əvvəlki administrasiyası ilə
müqayisədə ABŞ-ın yeni Prezidenti Co
Baydenlə bir çox mühüm məsələlər
üzrə razılaşmaq imkanının daha çox
olduğunu deyib. Bu barədə Berlindəki
rəsmi mənbələrə istinadən “Amerikanın
səsi” radiosu xəbər verib.

Ukrayna
Qalib türk şirkətidir
Türkiyənin “Doğuş İnşaat və Ticarət
AŞ” şirkəti Ukraynada Kremençuq
körpüsünün inşası
üçün təşkil edilən
tenderin qalibi olub.
Bu barədə Ukrayna
Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi (Ukravtodor) məlumat
yayıb. Bildirilir ki, şirkətin tenderə təqdim etdiyi 11 milyard
248 milyon 800 min qrivna (675 milyon manat) miqdarında
olan layihəsi qalib gəlib. İlkin proqnozlara görə, 1,7 kilometr uzunluğundakı körpü 48 aya inşa ediləcək.
Xəbəri “Rambler” verib.

Yunanıstan
Roma imperiyasına aid tapıntı
Yunanıstanın
Kassos adası yaxınlığında batmış qədim
gəmilərdən Roma imperiyasına aid arxeoloji
tapıntılar aşkarlanıb.
Məlumata görə, Kassos
adası qədim zamanlardan mədəniyyətlərin
və yolların kəsişdiyi yer
olduğuna görə bu gün
də arxeoloji tapıntılar
üçün maraqlı məkandır.
Qeyd edilir ki, tapıntılar arasında ən vacibi
Roma imperiyasına aid
gəminin qırıntıları içində yerləşən yağ dolu amforadır.
Xəbəri “Euronews” verib.

İtaliya
Angelo Kaloia həbs edilib
Vatikan
bankının sabiq
prezidenti Angelo
Kaloia korrupsiya
və çirkli pulların
yuyulmasında
iştirakına görə
həbs edilib.
Vatikan bankı
kimi tanınan Dini
İşlər İnstitutunun
(İOR) keçmiş prezidenti Kaloia və vəkil Qabriel Liuzzo Vatikan məhkəməsində ittiham olunub. Məhkəmə sabiq bank
prezidentinə 8 il 11 ay, hüquqşünas Qabriel Liuzzoya isə 5
il 2 ay həbs və 8 min avro cərimə kəsib.
Xəbəri “AS” verib.

Tərəflər Şərqi Aralıq
dənizi regionundakı vəziyyət
üzərində xüsusilə dayanıblar.
Çünki bu məsələ Aİ və Türkiyə
arasında münasibətlərdə əsas
rol oynayır.
Çavuşoğlu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der
Lyayenlə də görüşüb. Görüş
bağlı qapılar arxasında keçirib

Angela Merkel, eyni zamanda hesab edir ki, Almaniya və Avropanın keçmişdə
olduğu kimi, ABŞ-ın hərbi
və maliyyə yardımına bir o
qədər də ehtiyacı yoxdur.
Siyasi təhlilçilər C.Baydenin
D.Trampdan fərqli olaraq Avropa İttifaqı (Aİ) ilə əlaqələri
gücləndirəcəyini düşünürlər.
ABŞ-ın yeni Prezidenti bu
barədə mövqeyini özünün
seçkiqabağı kampaniyası
zamanı dəfələrlə bildirib.
A.Merkel Berlində
jurnalistlərə deyib ki, Ağ
evin yeni sahibinin inauqu-

rasiyadan sonra imzaladığı
sərəncamlar göstərir ki,
onunla konstruktiv dialoq
aparmaq çətin olmayacaq.
Almaniya Kansleri ABŞ
Prezidentinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında
(ÜST) qalmaq və Paris
iqlim razılaşmasına yenidən
qoşulmaq qərarını, eləcə də
mühacir problemləri ilə bağlı
fikirlərini dəstəkləyir. Kanslerin fikrincə, Almaniya həmin
sahələr üzrə gələcəkdə Ağ
ev ilə birlikdə uğurla çalışa
biləcək. Lakin o, C.Bayden
ilə bütün məsələlərdə tam

razılığın əldə olunacağını
istisna edib.
Xatırladaq ki, A.Merkelin
ABŞ-ın keçmiş dövlət başçısı D.Tramp ilə münasibəti
gərgin olub. Kansler etiraf
edib ki, D.Trampın prezidentliyi dövründə Almaniya və Aİ
rəhbərliyi diplomatik və hərbi
sahələrdə ABŞ-a “bir o qədər
də güvənməyib”.
“Ancaq yaxşı xəbər budur
ki, Almaniya və Aİ rəsmiləri
ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırdırlar. Lakin əməkdaşlıq
qarşılıqlı etimada əsaslanır”,
– deyə A.Merkel xəbərdarlıq
edib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Mövlud Çavuşoğlu Avropa
İttifaqı rəsmiləri ilə görüşüb
Türkiyə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda yeni səhifə
açmaq istəyir. Bu barədə Türkiyə XİN başçısı Mövlud
Çavuşoğlu Brüsseldə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik
siyasəti üzrə ali komissarı Jozep Borrellə görüşdən sonra bəyan edib. Məlumatı “Anadolu” agentliyi verib.
Çavuşoğlu bildirib ki, danışıqlar zamanı Avropa İttifaqı
Şurası və Avropa Komissiyası rəhbərlərinin Türkiyəyə
səfərə gəlməsi ilə bağlı razılıq
əldə olunub: “Artıq 18 mart
2016-cı il tarixli sazişi bütün
elementləri ilə birgə yeniləmək
lazımdır. Biz pozitiv gündəlik
üzərində birgə işləməliyik”.
Türkiyə XİN başçısı deyib
ki, ölkəsinin Aİ-yə qəbulunu
fəallaşdırmaq lazımdır: “Viza
rejiminin liberallaşdırılması və Gömrük İttifaqının
modernləşdirilməsi gözlənilir.
Terrorizm və qeyri-leqal miqrasiya ilə mübarizə sahəsində

ÜST havanın ekoloji çirklənməsi
ilə bağlı xəbərdarlıq edib
Son illər dünyada havanın ekoloji çirklənmə
səviyyəsinin həddən artıq artması minlərlə flora
və fauna növünün məhvinə səbəb olur. Bəs insan
həyatına necə? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) mütəxəssisləri tövsiyə edirlər ki, əgər dünyada
havanın çirklənməsinin qarşısı uyğun şəkildə aşağı
salınarsa, hər il Avropada orta hesabla 50 min erkən
ölüm halının qarşısını almaq mümkün olar.
“Lancet Planetary Health“
elmi nəşrində dərc olunan
məqalədə qeyd edilir ki,
Qlobal Sağlamlıq İnstitutunun
tədqiqatçıları Avropanın minə
yaxın şəhərində havanın
ekoloji çirklənmə dərəcəsini
ölçdükdən sonra bu qənaətə
gəliblər.
Müşahidələr zamanı
alimlər ÜST-ün kriteriya-

larını əsas götürüblər və
havadakı PM2,5 kateqoriyasına daxil olan çirkli
hava hissəciklərinin, eləcə
də havadakı azot oksidinin
(NO2) miqdarını araşdırıblar. ÜST-ün açıqlamasına
görə, hər il dünyada yeddi
milyondan çox insan hava
çirklənməsinin səbəb olduğu
xəstəliklərdən (qan-damar

sistemi və nəfəs yolları xəstəlikləri) dünyasını
dəyişir. Beynəlxalq qurum
havanın təmizliyi üçün
sərhəd dəyərlər kimi orta illik
göstəricidə PM2,5 kateqoriyalı çirkli hava partikllərinin
bir kubmetrdə on mikroqram
və azot oksidinin həcmini isə
bir kubmetrdə 40 mikroqram
olaraq müəyyən edib.
Yeri gəlmişkən,

Afrikada torpaqların sürətlə şoranlaşması qısa
bir müddətdə qitə əhalisinin 70 faizinin aclıq və
səfalətlə qarşılaşması deməkdir. Bu ciddi problemin
həllinə nail olmaq məqsədilə müasir texnologiyalar
tətbiq olunmaqla ekosistemi, habelə bioloji
müxtəlifliyi qorumaq, bu yolla kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalını artırmaqla əhalinin ərzaq
təhlükəsizliyini təmin etmək mümkündür.

tədqiqatlar zamanı Avropa
şəhərlərinin 84 faizində
havadakı çirkli partikllərin
səviyyəsinin ÜST-ün tövsiyə
etdiyi sərhəd göstəricidən
yuxarı olduğu müəyyən edilib. Azot oksidinin miqdarı isə
şəhərlərin 9 faizində normadan yuxarı olub.

Hadisə ilə bağlı Sarmanovsk rayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb.
İlkin ehtimala görə, partlayış müəssisədə sınaq vaxtı aqreqatlara hava
dolması nəticəsində baş verib.
Hazırda partlayışın səbəbləri araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Yeni rekord
“Bavariya” futbol
klubunun polşalı
hücumçusu Robert
Levandovski yeni
rekorda imza atıb.
32 yaşlı hücumçu
Bundesliqanın birinci
dövrəsində vurduğu
qolların sayını 22-yə
çatdırıb. Bu, Almaniya çempionatı üçün rekord göstəricidir.
Belə ki, indiyədək ən yüksək göstərici Herd Müllerə
məxsus idi. O, 1968/1969-cu il mövsümünün birinci
dövrəsində 20 qol vurmuşdu.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Afrikada torpaqların
şoranlaşması aclığa
səbəb ola bilər

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

 Rusiyanın Tatarıstan Respublikasındakı neft
müəssisəsində partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində iki
nəfər həlak olub, bir nəfər xəsarət alıb.

“Nokia” ucuz smartfon hazırlayır

Almaniya

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Tatarıstanın neft müəssisəsində partlayış

Finlandiya
Finlandiyanın “Nokia” şirkəti
sadə texniki imkanlara malik
ucuz “Nokia 1.4” smartfonunu hazırlayır. Bildirilir ki, yeni
qurğu “Nokia 1.3” smarfonunu
əvəz edəcək. Yeni smartfon
HD təsvir ölçülü böyük ekran
və adı naməlum saxlanılan
dördnüvəli prosessorla təchiz
ediləcək. “Nokia 1.4” modeli 1
QB əməli yaddaş və 16 QB daxili yaddaşa malik olacaq. Bildirilir ki, yeni qurğunun qiyməti
100 avro təşkil edəcək.
Məlumatı “Ria.ru” yayıb.

əməkdaşlığı genişləndirməli,
Avropada artan rasizm, diskriminasiya və islamofobiyaya
qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq”.
Borrelin ofisindən isə
bildirilib ki, Türkiyə ilə qarşılıqlı faydalar və əməkdaşlıq
da daxil olmaqla dəyərlərə
və prinsiplərə əsaslanan
münasibətlərin inkişafı Aİ
üçün strateji maraq kəsb edir.
“Mövlud Çavuşoğlu ilə Borrelin
görüşündə bu istiqamətdə
irəliləmək üçün səmimi, açıq
və dərin fikir mübadiləsi aparılıb”.

və danışıqda AK üzvləri Marqaritis Sxinas, Yiva Yoxansson
və Oliver Varxeli də iştirak
ediblər.
Görüşdən sonra Sxinas deyib ki, müzakirələr konstruktiv
keçib, mövcud problemləri və
əməkdaşlıq yollarını müzakirə
etmək üçün yaxşı imkan olub:
“Pozitiv addımlar atmağın vaxtı
çatıb”.
Ursula fon der Lyayen
isə özünün tvitterində yazıb:
“Türkiyənin xarici işlər naziri
ilə münasibətlərin gələcəyi ilə
bağlı fikir mübadiləsi apardıq.
Dialoq vacibdir, ancaq biz həm
də yerlərdə etimada səbəb
olacaq jestlər gözləyirik”.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına aid gündəlik istifadə
ediləcək vasitələrin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri,
Nizami küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü
mərtəbə) nömrəli ünvana müraciət
edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs- Vüsal
Balayev, telefon: +99477 277 32 51.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini

26 yanvar 2021-ci il saat 11.00-dan
gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 26 yanvar
2021-ci il saat 12.00-da Bakı şəhəri,
Nizami küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü

mərtəbə) nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.
Mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək
xüsusi karantin rejiminin tələblərinə
uyğun olaraq açılış proseduru onlayn
qaydada həyata keçirilə bilər.

Tender komissiyası

“Al Arabian”ın yaydığı məlumata görə, bu sözləri İslam
Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının təşəbbüsü
ilə videokonfrans formatında keçirilən kənd təsərrüfatında
innovasiya və müasir texnologiyalar mövzusunda beynəlxalq
konfransda təşkilatın baş direktoru Salim bin Məhəmməd
Əl-Malik söyləyib. Natiq bildirib ki, Afrikada davam edən
səhralaşma və torpaqların 46 faizinin yararsız hala düşməsi
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 20 faiz azaldacaq. Bu
isə, təxminən əhalinin 70 faizinin aclıq təhlükəsi ilə qarşılaşması deməkdir.
İslam Ərzaq Təhlükəsizliyi Təşkilatı, Almaniyanın
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Korporasiyası (GIZ) və Nigeriya
hökuməti ilə birgə keçirilən konfransda ərzaq təhlükəsizliyi
üzrə ekspertlər çıxış edərək bildiriblər ki, Afrikada ekoloji
sistemin pozulması və aclıq təhlükəsi bütün dünya üçün
fəlakətə çevrilə bilər.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Eldar, Xanlar, Şahlar, Şahmar və Elmar Vəliyevlər Emin
Sadıqova atası professor
MİRDAMƏD SADIQOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov
MİRDAMƏD SADIQOVUN

ÂÂ Yanvarın 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənubqərb küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 7-9, Bakıda
gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək
772 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 7080 , gündüz 55-60 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10,
dağlarda 12-15, gündüz 0-3 ° şaxta olacaq.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 10-15, gündüz
0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3-7° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi

əsəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3-6° isti,
dağlarda gecə 8-13°, gündüz 3-7° şaxta
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 2-7° şaxta, gündüz 4-7°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək. Gecə 0-3° şaxta, gündüz
4-7° isti, dağlarda gecə 5-9, gündüz 0-3°
şaxta olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter 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

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov professor
MİRDAMƏD SADIQOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Araz Əliyev ailəsi ilə birlikdə professor
MİRDAMƏD SADIQOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
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