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Azərbaycan, Əfqanıstan və
Türkmənistan prezidentlərinin
videokonfrans vasitəsilə görüşü keçirilib

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-də
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib.
 İyulun 2-də Əfqanıstan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev, Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani və Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun videokonfrans vasitəsilə görüşü keçirilib.
Görüşdə çıxış edən Əfqanıstan Prezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani dedi:
– Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Möhtərəm qardaşlarım – Azərbaycan Prezidenti, Türkmənistan Prezidenti, hər ikinizin sabahı xeyir olsun. Üçtərəfli görüşün keçirilməsinə razılıq verdiyinizə görə təşəkkür
edirəm. İlk növbədə, icazə verin, Əfqanıstan və
region üçün bağlantı ilə əlaqədar həm Azərbaycan,
həm də Türkmənistanın irəli sürdüyü təşəbbüslərə
görə böyük minnətdarlığımı bildirim.
Cənab Prezident Əliyev, mən Sizin Gürcüstan, Türkiyə və bütün Azərbaycan ərazisində
yatırdığınız sərmayələrə görə minnətdarlığımı
bildirmək istərdim. Mən xüsusilə Əfqanıstandakı

iki quru limanına – əvvəlcə Akina limanına, sonra
Toraqundi limanına dəmiryolunu uzatdığına görə
Türkmənistan Prezidentinə təşəkkürümü bildirmək
istərdim. Xüsusilə Toraqundi bizə Azərbaycana
birbaşa xətt çəkməyə imkan verdi. Mən transformativ proqram olan və bugünkü müzakirəmizin əsas
mövzusu olacaq Lapis Lazuli dəhlizinə göstərdiyiniz
dəstəyə görə sizin hər ikinizə minnətdarlığımı
bildirmək istərdim. Bizim sizin hər birinizlə ayrılıqda
və sizin bir-birinizlə söhbətiniz olub. İndi bunları
həyata keçirmək vaxtıdır. Mən COVID-lə əlaqədar
Qoşulmama Hərəkatının sammitinə ev sahibliyi
etməsi münasibətilə Prezident Əliyevi təbrik etmək
istərdim. Siz sədrlik etdiniz və bizim hamımız iştirak

etdik. Bu, mühüm əhəmiyyət kəsb etdi və əlbəttə ki, bizim hamımız həm BMT Təhlükəsizlik Şurasında, həm
də əlaqədar məsələlərlə bağlı Qoşulmama Hərəkatının
COVID-lə bağlı mövqeyini dəstəkləməyə hazırıq. Mən Türkmənistan ərazisindən yük axınının
davamlı, məneəsiz olmasını təmin etmək üçün çox
çevik qərarlar qəbul etdiyinə və bizim iki sərhədkeçid məntəqəmizdə test üçün iki əsas laboratoriyaya etdiyi yardıma görə Türkmənistan Prezidenti
Berdiməhəmmədova minnətdarlığımı ifadə etmək
istərdim. Mən uzun çıxış etmək əvəzinə möhtərəm
qardaşlarımı dinləməyi təklif edirəm. Mənim vurğulamaq istədiyim məsələlər Lapis Lazuli dəhlizi
kontekstində enerji, tranzit, ticarət və investisiya
məsələləridir. Prezident İlham Əliyev, icazə verin, əvvəlcə Sizi müdrikliyinizi və proqramlarınızı
bizimlə bölüşməyə dəvət edim.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
– Çox sağ olun, cənab Prezident!
Hörmətli Əfqanıstan İslam Respublikasının
Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani!
Hörmətli Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov!
Sizləri səmimiyyətlə salamlayır və bugünkü
üçtərəfli görüşdə iştirak etməkdən məmnunluq
hissimi ifadə edirəm. Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaniyə üçtərəfli
görüşün keçirilməsi ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsə
görə təşəkkür edirəm. Bu görüş əməkdaşlığımızın
hazırkı vəziyyətinin və gələcək inkişafının
müzakirəsi baxımından faydalıdır.
Azərbaycanı Əfqanıstan və Türkmənistan ilə sıx
dostluq və qardaşlıq əlaqələri birləşdirir. Dövlət başçıları səviyyəsində həyata keçirilmiş çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər, beynəlxalq tədbirlər çərçivəsindəki
görüşlərimiz bu əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə
vermişdir.
Azərbaycan 2002-ci ildən NATO-nun
Əfqanıstanda sülhməramlı missiyalarında iştirak
edir. Biz Əfqanıstanda sülhün və sabitliyin bərqərar
olunmasına hərbi qüvvə, multimodal tranzit, təlim
və maliyyə yardımı təminatı ilə töhfə vermişik.
Azərbaycanın “Qətiyyətli Dəstək” missiyasındakı
sülhməramlılarının sayı 2018-ci ildə 30 faiz artırılaraq 120 nəfərə çatdırılmışdır.
Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna qoyulmuş
böyük investisiyalar sayəsində müasir nəqliyyat və
logistika infrastrukturu yaradılmışdır. 2018-ci ildə
15 milyon ton yük və 100 min konteyner yükaşırma qabiliyyətinə malik Ələt Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı istifadəyə verilmişdir. Gələcəkdə bu
limanın imkanları 25 milyon ton yükə və 1 milyon
konteynerə qədər artırıla bilər.
Azərbaycan Xəzər dənizində 260 gəmidən
ibarət ən böyük donanmaya malikdir. Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən müasir gəmiqayırma zavodunda
2013-cü ildən bu günə qədər 10 gəmi tikilmiş, 140
gəminin və platformaların təmiri həyata keçirilmişdir. Hazırda zavodda 2 ropaks bərə gəmisi və 3
neft tankeri inşa edilməkdədir. 2021-ci ildə əlavə

gəmilərin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu gəmilər
Xəzər dənizi vasitəsilə yükdaşımaların artırılmasına
xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan, eyni zamanda, avtomobil yollarının inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Son 16
ildə Azərbaycanda 16 min kilometr avtomobil yolu
çəkilmişdir. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun son hesabatında yolların keyfiyyətinə görə
Azərbaycan dünyada 27-ci yerdədir. Azərbaycanda
6 beynəlxalq hava limanı tikilmişdir. Hava
nəqliyyatının səmərəliliyinə görə Azərbaycan dünyada 12-cidir.
2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istismara verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu, tarixi
hadisədir. Təsadüfi deyil ki, bu yola “Dəmir İpək
yolu” deyilir. Bu layihə qitələri birləşdirir. Azərbaycan
Asiya və Avropa arasında yerləşən ölkə kimi Avrasiya məkanında nəqliyyat-logistika sahəsinə böyük
töhfələr verir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 2020ci ilin ilk altı ayında daşınmış yüklərin həcmi 2019cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur.
Ölkə daxilində dəmir yolu infrastrukturu
yenilənir. Davos İqtisadi Forumunun son hesabatında dəmir yollarının səmərəliliyinə görə Azərbaycan
dünyada 11-ci yerdədir. Bütövlükdə Davos Forumunun hesabatında nəqliyyat infrastrukturunun
səviyyəsinə görə Azərbaycan dünyada 34-cü
yerdədir.
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi artıq tam şəkildə
fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə bu dəhlizlə 8,7
milyon ton yük daşınmışdır. Bu ilin ilk dörd ayı
ərzində bu rəqəm artıq 3 milyon tona çatmışdır.
Azərbaycan, eyni zamanda, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. Dəhlizin Azərbaycan
seqmentində bütün işlər başa çatdırılmışdır. Bu
dəhliz vasitəsilə keçən il 2,1 milyon ton, bu ilin
ilk dörd ayı ərzində isə 800 min ton yük daşınmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində
Azərbaycan Əfqanıstan və Türkmənistanla
əməkdaşlıqda müsbət nəticələr əldə etmişdir.
Mənim 2018-ci ilin noyabr ayında Türkmənistana
rəsmi səfərim zamanı imzalanmış 21 sənəd ara-

sında 9 sənəd nəqliyyat sektoruna aiddir. 2020-ci
ilin birinci yarısında Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanında Türkmənistan və əks istiqamətdə 1,5
milyon tondan çox yük aşırılmışdır. Bu da keçən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 faiz çoxdur.
Aşırılan quru yükün həcmi 7,7 dəfə artaraq 370 min
tondan çox olmuşdur. Türkmənistan tərəfi limanda
tikilməsi nəzərdə tutulan gübrə terminalının idarə
olunması üzrə yaradılacaq konsorsiumda iştiraka
dəvət edilmişdir.
Lapis Lazuli marşrutunun 2018-ci ildə BakıTbilisi-Qars dəmir yolu ilə birləşdirilməsindən
sonra artıq Əfqanıstandan yüklər Türkmənistandan
Azərbaycana, daha sonra Qərb istiqamətində
daşınmağa başlanmışdır. 2018-ci ilin dekabr
ayında Əfqanıstandan yola salınan ilk sınaq yükü
12 gün ərzində Bakı limanına çatdırılmışdır. Bu ilin
yanvar-may ayları ərzində Azərbaycan vasitəsilə
Əfqanıstan istiqamətində və əks istiqamətdə 55,5
min ton yük daşınmışdır. Azərbaycan yük təyyarələri
ilə həmin dövrdə ölkəmizə və digər ölkələrə məxsus
12 min tona yaxın yükü Əfqanıstana çatdırmışdır. Azərbaycan etibarlı tranzit ölkəsi kimi dünya
arenasında özünü təsdiqləyib. Ölkəmiz Avrasiyanın
yeni önəmli nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin birinə
çevrilmişdir.
Azərbaycan Əfqanıstan və Türkmənistan ilə
çoxtərəfli formatda da səmərəli əməkdaşlıq edir.
Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və
sərhədlərinin toxunulmazlığını daim dəstəkləyir.
Hazırkı dövrün ən aktual problemi olan koronavirus xəstəliyi dünyada faciəvi nəticələrə gətirib
çıxarmışdır. Pandemiya şəraitində ölkələr arasında
və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmrəylik
və əməkdaşlıq vacibdir. Pandemiyanın mənfi
təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan tranzit yüklərin
daşınması üçün əlavə tədbirlər görmüşdür. ŞərqQərb nəqliyyat dəhlizi ilə beynəlxalq yük daşımaları
fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Rusiyada
vətəndaşların böyük əksəriyyətinin Konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə səs verməsi
münasibətilə Vladimir Putinə təbriklərini
çatdırıb. Dövlətimizin başçısı Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında bu mühüm
hadisəni ölkə vətəndaşlarının Prezident
Vladimir Putinin həyata keçirdiyi siyasətə
verdikləri dəstəyin növbəti təzahürü kimi
dəyərləndirib. Azərbaycan Prezidenti əmin
olduğunu bildirib ki, Konstitusiyaya edilən
bu dəyişikliklər

Rusiya Federasiyasının daha da inkişaf etdirilməsi, firavanlığı, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bundan sonra da
möhkəmləndirilməsi işinə böyük töhfə
verəcək.
Prezident Vladimir Putin göstərilən
diqqətə və təbrikə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.
Telefon söhbəti zamanı Azərbaycanla
Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı
məsələlər də müzakirə edilib.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Vladimir Putinə
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasına dəyişikliklərin bəyənilməsi məsələsinə
dair ümumrusiya səsverməsinin uğurla
başa çatması münasibətilə Sizi və Sizin
şəxsinizdə dost Rusiya xalqını səmimi
qəlbdən təbrik edirəm.
Səsvermənin yekunları Sizə yüksək
etimadı bir daha təsdiq edir, Rusiyanın
hüquqi sosial dövlət kimi bundan sonra
da inkişafına yönəlmiş kursunuzun xalq
tərəfindən güclü dəstəklənməsinə dəlalət
edir. Şübhəsiz, yenilənmiş Konstitusiya Rusiya Federasiyasının tarixində keyfiyyətcə
yeni mərhələnin başlanmasının rəmzidir.
Əminəm ki, Konstitusiya islahatı Rusiyanın
artan inkişafına və onun vətəndaşlarının
rifahının yüksəlməsinə şərait yaradacaq.

Fürsətdən istifadə edib, AzərbaycanRusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq
ruhunda yüksək səviyyəsini bir daha vurğulamaq istərdim. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında möhkəm dostluq və mehriban qonşuluq əlaqələri xalqlarımızın rifahı naminə
çoxplanlı qarşılıqlı fəaliyyətin genişlənməsi
üçün etibarlı təməldir.
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,
Sizə möhkəm cansağlığı və Rusiya
dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi işində
yeni uğurlar, dost Rusiya xalqına firavanlıq
və əmin-amanlıq arzu edirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı, 2 iyul 2020-ci il

Belarus Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Aleksandr Lukaşenkoya
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç!
Sizi və Sizin şəxsinizdə bütün qardaş Belarus xalqını milli bayramınız –
Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan
xalqı adından və şəxsən öz adımdan
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən
ardıcıl dəyişikliklər və struktur islahatları ölkənizin sosial-iqtisadi inkişafında,
vətəndaşların rifahının təmin edilməsində
yüksək nəticələr qazanılması üçün etibarlı
təməl olub.
Azərbaycan və Belarus xalqlarını
tarixən formalaşmış dostluq, əməkdaşlıq
və qarşılıqlı dəstək münasibətləri birləşdirir.
Sevindirici haldır ki, dövlətlərarası konstruktiv dialoq ildən-ilə daha məzmunlu və
dinamik olur.

Əminəm ki, ənənəvi dostluq əlaqələrinin
hərtərəfli inkişafı və möhkəmlənməsi,
habelə çoxplanlı Azərbaycan-Belarus qarşılıqlı əlaqələrinin sanballı potensialından
istifadə edilməsi bundan sonra da xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafelərinə xidmət
edəcək.
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu
bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı,
xoşbəxtlik və uğurlar, Belarus Respublikasına isə firavanlıq və əmin-amanlıq arzu
edirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı, 30 iyun 2020-ci il
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Azərbaycan, Əfqanıstan və
Türkmənistan prezidentlərinin
videokonfrans vasitəsilə görüşü keçirilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycan 120 dövlətin dəstəyi ilə
Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilmişdir.
Keçən ilin oktyabr ayında Qoşulmama
Hərəkatının Azərbaycanda Zirvə görüşü
keçirilmişdir. Zirvə görüşündə Əfqanıstan
və Türkmənistan prezidentləri tərəfindən
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
əməkdaşlığın inkişafına dair dəyərli fikirlər
səsləndirilmişdir.
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupu formatında videokonfrans vasitəsilə koronavirusla
mübarizəyə həsr olunmuş Zirvə görüşü
təşkil olunmuşdur. Bu görüşdə Əfqanıstan
və Türkmənistan prezidentləri də iştirak
etmişlər. Zirvə görüşündə iştiraklarına görə
Əfqanıstan və Türkmənistan prezidentlərinə
təşəkkürümü bildirirəm.
Bu günlərdə mənim daha bir
təşəbbüsüm – BMT Baş Assambleyanın
COVID-19 pandemiyasına həsr olunmuş
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təklifim dünyanın 130-dan çox
ölkəsi tərəfindən dəstəklənmişdir. Fürsətdən
istifadə edərək bu təşəbbüsə verdikləri
dəstəyə görə Əfqanıstan və Türkmənistan
prezidentlərinə təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin
imkanlarının daha da artırılması üçün
səylərimizi davam etdirməliyik. Yükdaşımaların optimallaşdırılması üçün tariflərin
unifikasiyasının həyata keçirilməsi vacibdir.
Bugünkü görüşümüzün nəticələrinin
və gələcək addımların müzakirəsi üçün
ölkələrimizin nəqliyyat strukturlarının işçi
görüşünün keçirilməsini təklif edirəm.
Avropa İttifaqının Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizinə marağı artmaqdadır. 2019-cu ilin
iyul ayında Azərbaycana səfər etmiş Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Donald
Tusk Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına getmiş və limanın imkanları ilə yerində
tanış olmuşdur. Artıq bir neçə Avropa ölkəsi
bu dəhlizə qoşulmuşdur. Digər tərəfdaş
dövlətlər də dəhliz vasitəsilə yükdaşımalara
böyük maraq göstərirlər.
Qoşulmama Hərəkatının videokonfrans vasitəsilə keçirilmiş Zirvə görüşündə
Afrika İttifaqının və Avropa İttifaqının
rəhbər şəxsləri iştirak etmişlər. Qoşulmama
Hərəkatının tədbirində Avropa İttifaqının ilk
dəfə iştirakı tarixi hadisə idi. Azərbaycan
bu iki təsisat arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində öz səylərini davam
etdirəcəkdir.
Avropa və Asiya ölkələri Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin iştirakçılarıdır. Hesab
edirəm ki, bugünkü görüşün mövzusu olan
nəqliyyat-logistika mövzusu Avropa İttifaqı
ilə Qoşulmama Hərəkatı arasında praktiki
əməkdaşlıq üçün ilk addım ola bilər.
Azərbaycanın xarici siyasətində
ikitərəfli əməkdaşlıqla yanaşı, üçtərəfli
əməkdaşlıq konsepsiyası da mühüm yer
tutur. İnanıram ki, bugünkü üçtərəfli
görüşümüzün nəticələri uğurlu olacaq,
regional əməkdaşlığa və iqtisadi inkişafa
töhfə verəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür
edirəm.
***
Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd
Əşrəf Qani: Prezident Əliyev, biz
Azərbaycan sülhməramlılarının
Əfqanıstandakı fəaliyyətinə görə Sizə bir
daha dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Sonra Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov çıxış etdi.
Türkmənistan dövlətinin başçısı bu görüşün əməkdaşlığın strateji cəhətdən önəmli
məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparmaq
üçün yaxşı imkan olduğunu dedi, bunun
xüsusilə nəqliyyat və kommunikasiya
sahəsində tərəfdaşlığı özündə ehtiva etdiyi-

ni bildirdi. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
hər üç ölkənin COVID-19-a qarşı mübarizə
aparmaq üçün beynəlxalq təşəbbüslərdə
fəal iştirak etdiyini vurğuladı, koronavirusa
qarşı mübarizə və pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması istiqamətində
Türkmənistanın təşəbbüslərinə hərtərəfli
dəstək verdiyinə görə Azərbaycan və
Əfqanıstan prezidentlərinə minnətdarlığını
ifadə etdi. Türkmənistan Prezidenti
vurğuladı ki, Türkmənistan Əfqanıstan
və Azərbaycanın yaxın qonşusu olaraq
hərtərəfli, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək üçün səylərini
əsirgəməyəcək.
Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd
Əşrəf Qani dedi:
– Birinci məsələ Prezident
Əliyevin irəli sürdüyü və Prezident
Berdiməhəmmədov tərəfindən dəstəklənən
təklifi alqışlamaqdır. Bu təklif üç ölkənin
nəqliyyat qurumlarının rəhbərləri
səviyyəsində və digər müvafiq nazirliklərin
iştirakı ilə operativ qərargahın yaradılması
ilə bağlıdır. Biz bu təşəbbüsü çox alqışlayırıq. İkinci məsələ hörmətli Türkmənistan
Prezidentinin vurğuladığı beş məsələdən
ibarət gündəlikdir. Biz bunu qəbul edirik
və mənim əlavə təkliflərim olacaq. Üçüncü
məsələ Azərbaycanın və Türkmənistanın
razılıq verdiyi 9 razılaşmadır, icra
mexanizmləri ardıcıl olaraq göstərilib. Dördüncü məsələ isə Lapis Lazuli dəhlizinin
ümumi çərçivə olaraq irəli aparılması üçün
onun qəbul edilməsidir. Sizin razılığınızla
birgə qrupun hər rübdə hər üç prezidentə
hesabat verməsini əlavə etmək istərdim.
Çünki belə olan halda ölkə rəhbərliyi
səviyyəsində həll edilməli məsələlər olduqda biz onları tez həll edə bilərik və irəli
gedə bilərik ki, bürokratiya səbəbindən iş
dayanmasın.
İcazənizlə Əfqanıstanın perspektivini
nəzərə alaraq tamamilə razılaşdırılmış bəzi
məsələləri vurğulamaq istəyirəm. Birinci
məsələ tranzitdir. Biz Prezident Əliyevə
və Prezident Berdiməhəmmədova bir daha
dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik.
Həm Azərbaycan, həm də Türkmənistan
regional hablar kimi üzə çıxır. Birinci
məsələ odur ki, biz limana ad vermək
istəyirik ki, Xəzər dənizi ətrafında gömrük
müəssisələri Əfqanıstanın seçdiyi limanlar
olsun. İstərdik ki, ticarətçilər əsas diqqəti
Bakı və Türkmənbaşı ərazisindən gələn
idxallara yetirsinlər. Bu məqsədlə biz əfqan
ticarətçilərin və ya Əfqanıstan dövləti ilə
birgə ticarətçiləri obyektlərə investisiya
yatırmaq və ya onları icarəyə götürmək
təşəbbüsünü alqışlayırıq, ki, bu, bizim alışa
bildiyimiz bir təşəbbüsə çevrilsin. İkincisi,
dəmir yoludur. Dəmir yolu koronavirus
dövründə öz dəyərini sübut etmişdir.
Çünki yük maşınları ilə daşımanın mühüm
əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq,
dəmir yolu bizim xilaskarımız olmuşdur.
İstəyirik ki, tarifləri proqnozlaşdırmaq
mümkün olsun və daşımaların hərəkəti də
bizə ticarəti dəmir yolu ilə genişləndirməyə
imkan versin. Biz sizin irəli apardığınız
beynəlxalq yük daşımalarını icra etmək və
sizin təcrübənizi davam etdirmək istəyirik.
Gömrüklə bağlı istəyirik ki, Azərbaycan və
Türkmənistan rəhbərliyi arasında razılıq
olsun.
Təhlükəsiz sistem üzərindən informasiya mübadiləsi çox mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bizim investisiyamız var və mən
sonra bu məsələyə təkrar qayıdacağam.
Biz Əfqanıstanda 8 ərazidə quru limanlar
yaradırıq. Bu baxımdan iki liman - Akina və Toraqundi limanları hazırdır. Biz
həm Azərbaycanın özəl sektoru, həm də
Türkmənistanın dövlət sektoru ilə birgə
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. İkinci məsələ
ondan ibarətdir ki, biz çox mühüm ticarət

və enerjini inkişaf etdirmişik. Məqsədimiz
Azərbaycandan Əfqanıstana enerji
dəhlizini yaratmaqdır. Potensialda onu
Pakistan və Hindistana genişləndirməkdir
- Türkmənistan-Əfqanıstan-PakistanHindistan qaz boru kəməri tamamlanana
qədər orada gördüyümüz işlərə müvafiq
olaraq. Bizim üçün maraqlı olan məsələ
odur ki, enerji alışının növləri rəqabət xarakterli deyil, əksinə, bir-birini tamamlayır.
Biz Azərbaycandan neft əldə edirik, dizel
yanacağını və təbii qazı Türkmənistandan
alırıq. Prezident Əliyev, Sizin göstərişinizə
əsasən SOCAR bizimlə müqavilə bağlamışdır ki, tapşırığınızla Azərbaycandan
Türkmənistana gedən axının proqnozlaşdırılması təmin olunsun.
Bizim üçün iki qardaş ölkə Azərbaycan və Türkmənistan prioritet
təşkil edirlər. Bu məsələ ilə bağlı istərdim
ki, konkret irəliləyişə nail olaq. Prezident İlham Əliyev, TƏPİ TürkmənistanƏfqanıstan-Pakistan-Hindistan və
TƏP Türkmənistandan Əfqanıstana,
Əfqanıstandan Pakistana enerji ötürücü
xəttidir. Türk şirkəti üzərinə 1,3 milyard
dollar həcmində maliyyə öhdəliyi götürmüşdür. Lakin bununla bərabər, mənim əziz
qardaşım Prezident Berdiməhəmmədovun
təklif etdiyi kimi biz fibroptik dəhlizlərə
də malik olmaq istəyirik. Azərbaycanın bu
fibroptik dəhlizlərə bağlantısı Çin də daxil
olmaqla Cənubi Asiya, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında qarşılıqlı əlaqələrin
simasını dəyişəcək. Biz əməkdaşlıq edirik,
odur ki, bu, görülməli mühüm uyğunlaşdırmadır. Əgər biz özümüzün enerjiyə
tələbatımızı və sizin enerji təklifinizi
bir araya gətirsək, hesab edirəm ki, biz,
proqnozlaşdırıla bilən biznes həcmini
yaratmış olarıq. Bu da bizə təkcə həcm yox,
eyni zamanda, bizim üçün mühüm olan
miqyas baxımından tariflər və səmərəlilik
məsələlərini həll etməyə imkan verir.
Əfqanıstan Prezidenti ölkəsinin
iqtisadi potensialından danışaraq bu
sahədə əməkdaşlıq imkanlarının geniş
olduğunu bildirdi. Məhəmməd Əşrəf
Qani Azərbaycanın və Türkmənistanın
özəl şirkətlərini Əfqanıstanla müştərək
müəssisələr yaratmağa dəvət edərək
ölkəsində geniş çeşiddə mərmər istehsal
edildiyini qeyd etdi. O, kənd təsərrüfatı
sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq bu sferada Əfqanıstanın malik olduğu
potensialdan danışdı, emal sahəsində
birgə müəssisələrin yaradılmasının
mümkünlüyünə toxundu, ölkəsində kənd
təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı görülən
işlərdən bəhs etdi.
Nəqliyyat məsələlərinə toxunan
Prezident Məhəmməd Əşrəf Qani dedi:
– Prezident Əliyev, Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Avropa İttifaqı əlaqələndirmə
mövzusuna böyük maraq göstərir. Bu,
olduqca vacibdir və onlar mühüm iştirakçı
olacaq. Nəqliyyat sahəsi ilə bağlı məlumat
vermək istərdim. Əfqanıstan özünün
dəmir yolu sistemində Rusiya dəmir yolu
xətlərinin enini standart kimi qəbul edib.
Əfqanıstan dünyanın ən böyük istifadə
edilməmiş dəmir filizi yatağına sahibdir və
Herat əyalətində digər dəmir filizi yataqlarımız da var.
Regionumuzu həqiqətən də inteqrasiya
etmək üçün bizim 4-6 min kilometr uzunluğunda dəmir yolu xətlərinin çəkilməsinə
ehtiyacımız var. Bu vacib məsələ də
bizim inşaat sahəsində əməkdaşlığımızın
gündəliyinə daxil oluna bilər. Burada
keyfiyyət və xərclər məsələsi böyük önəm
daşıyır və mən bu işdə özəl şirkətlər və
digər təsisatlarla birgə çalışmağı təklif
edirəm.
Əfqanıstan Prezidenti elektrik
xətlərinin çəkilməsi sahəsində əməkdaşlıq

barədə məsələlərə toxundu, yüklərin
daşınması, bərabər sərmayələrin yatırılması
sahələrində Əfqanıstanın Azərbaycan və
Türkmənistanla birgə işləməyi arzuladığını
vurğuladı.
Prezident Məhəmməd Əşrəf Qani
koronavirus pandemiyası ilə mübarizəyə
toxunaraq dedi:
– COVID mövzusuna gəldikdə,
yaradılmış imkanlara və verilən
dəstəyə görə bir daha təşəkkür edirəm.
Azərbaycana minnətdaram ki, əfqan
xalqına məhsullar göndərmişdir. Biz bunu
yüksək dəyərləndiririk. Türkmənistana, bu
baxımdan minnətdarlığımızı bildiririk. Siz
bizə çox dəyərli yardımlar ayırmısınız və
bütün beynəlxalq görüşlərdə və təşkilatlar
daxilində biz bunu vurğulayırıq. Ticarət
davamlı şəkildə həyata keçirilir. Bu, həyatı
təmin edən marşrut oldu. Bunu davam
etdirmək olduqca vacibdir. Ümid edirəm ki,
məhdudiyyətlər tədricən aradan qaldırılacaq. Gələn iki həftə ərzində biz COVID
xəstəliyinin azalmasını, yaxud onun sabit və
ya yüksələn xətlə davam etməsini müəyyən
edə biləcəyik. Biz bunu gələn iki həftə
ərzində görəcəyik. “Con Hopkins” üsulu ilə
tədqiqatlar davam edir.
Bildirəcəyim sonuncu məqam sülhlə
bağlıdır. Siz də onu qeyd etdiniz. Biz sülh
quruculuğu işi ilə ciddi şəkildə məşğuluq.
Bizim Xarici İşlər nazirimiz cənab Atmar
regional yanaşmalar mövzusunda 18 yaxın
və uzaq qonşu dövlətin iştirakı ilə ümumi
görüş keçirməyi planlaşdırır. Biz mövcud
vəziyyət barədə məlumat verəcəyik və
Sizdən dəstək istəyəcəyik. Mən davamlı
şəkildə Sizə minnətdaram ki, Əfqanıstana
yardımlarda iştirak edirsiniz və həm
mənəvi, həm maddi dəstək verirsiniz.
Gələcəyimiz bir-biri ilə bağlıdır. Üçtərəfli
görüş mexanizmi, fikrimcə, bizə həmin
məsələləri həll etdikdən sonra imkanlar
açacaq. Sonrakı mərhələdə, Türkiyə və Gürcüstanla həmin imkanlar araşdırılacaq, çünki dəhlizin, sözün əsl mənasında, nəhəng
potensialı var. Gərgin iş cədvəlinizdə vaxt
tapıb, bu görüşə dəvəti qəbul etdiyinizə
görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Əgər razılığınız olarsa, bu müzakirənin
davam etdirilməsi mexanizmi yaradılsın.
Əlavə şərhləriniz olarsa, buyurun. Prezident
Əliyev, söz Sizindir.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Sağ olun, cənab Prezident. Bir
daha bu təşəbbüsə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Bu, çox mühüm və vaxtında
keçirilən bir tədbirdir. Sizin təkliflərinizi
nəzərə alaraq mən birgə hökumət işçi qrupunun yaradılmasını təklif etmək istərdim.
Çünki bu gün bizim müzakirə etdiklərimiz
yalnız nəqliyyat sahəsi ilə bağlı deyil. Biz
investisiya, ticarətlə bağlı müzakirələr apardıq, telekommunikasiya barədə məsələləri
müzakirə etdik. Bütün bu məsələlər çox
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki,
biz aidiyyəti hökumət üzvlərinə göstərişlər
verə bilərik ki, hər tərəfdən bir işçi qrup yaradılsın və bizim müzakirə etdiyimiz bütün
məsələləri - enerji təhlükəsizliyi, neft, neft
məhsulları və qaz təchizatı məsələlərini,
tariflərin unifikasiyasını, gömrük qaydalarını, investisiya imkanları ilə bağlı yeni ideyalarımızı əhatə etsin. Beləliklə, biz hazırıq.
Türkmənbaşı ilə Siyəzən arasında fiberoptik
kabel xətti ilə bağlı məsələlər - bu, sonradan
Avropaya qədər və Əfqanıstan vasitəsilə
sizin qonşularınıza qədər genişləndirilə
bilər. Düşünürəm ki, biz təkliflərə nəzər sala
və onları təsdiqləyə bilərik, bütün lazımi
göstərişləri verərik və bu prosesi irəliyə
apararıq.
Prezident Məhəmməd Əşrəf Qani:
Çox gözəl. Sağ olun.
AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin rəsmi “Facebook”
səhifəsində Polis Günü münasibətilə paylaşım edilib
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi
“Facebook” səhifəsində 2 iyul - Polis Günü münasibətilə paylaşım edilib.

Paylaşımda deyilir: “Qanunun
keşiyində duran, ictimai asayişi qoruyan, daim Azərbaycan vətəndaşının

yanında olan polis öz vəzifə borcunu
ləyaqətlə yerinə yetirir”.

AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva polis
əməkdaşlarını peşə bayramı
münasibətilə təbrik edib

 Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 2 İyul – Azərbaycan
Polisi Günü münasibətilə rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Bütün polis
əməkdaşlarını peşə bayramı münasibətilə
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bu çətin
günlərdə biz hamımız sizin vətəndaşlarımızın
sağlamlığı naminə atdığınız qətiyyətli ad-

dımların, yüksək vətəndaş məsuliyyətinizin
və peşəkarlığınızın şahidi olduq! Hər birinizə
və doğmalarınıza möhkəm cansağlığı və
xoşbəxtlik arzulayıram”.

AZƏRTAC

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 233

Bakı şəhəri, 1 iyul 2020-ci il

“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 Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 5 mart
tarixli 84 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:

“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 Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 5 mart tarixli 84 nömrəli Qərarının
2-ci hissəsində “iyulun 1-dək” sözləri “sentyabrın
1-dək” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 234

Bakı şəhəri, 1 iyul 2020-ci il

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 oktyabr tarixli 375 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 oktyabr tarixli 375 nömrəli Qərarı

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 10, maddə 1694; 2019, № 4, maddə
756) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərxalça”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 1.6cı bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.6. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Sumqayıt
şəhəri, Kimyaçılar küçəsi, ev 1, AZ 5002.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Azərbaycanda daha 572 nəfər
koronavirusa yoluxub, 364 nəfər sağalıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına daha 572 yoluxma
faktı qeydə alınıb, 364 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19
üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış
8 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 18 min 684
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması

faktı müəyyən edilib. Onlardan 10 min 425 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 228 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 8031 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 495 min 828 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 6976-dır.

OPERATİV QƏRARGAH: Xüsusi karantin rejimi 5 iyul saat 06:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək uzadılır
 Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılması ilə bağlı sanitarepidemioloji vəziyyətin təhlilinə əsasən son günlər Goranboy, Göygöl və Mingəçevir
şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonlarında yüksək yoluxma
faktları aşkar edilib.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 virusunun yayılma
sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi
fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz,
Samux, Siyəzən və Şəki rayonları daxil olmaqla, Bakı,
Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda xüsusi karantin
rejimi 2020-ci il 5 iyul saat 06:00-dan 20 iyul saat
06:00-dək uzadılır.
•
2020-ci il 4 iyul saat 00:00-dan 20 iyul
saat 06:00-dək Bakı Metropolitenində
sərnişindaşıma fəaliyyəti dayandırılır.
•
Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi
şəhər və rayonlarda aşağıdakı tarixlərdə
həftəsonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti
dayandırılır:
4 iyul saat 00:00-dan 6 iyul saat 06:00-dək;
11 iyul saat 00:00-dan 13 iyul saat 06:00-dək;

18 iyul 00:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək.
•
Virusa yoluxma dinamikasının azaldılması
istiqamətindəki tədbirlər çərçivəsində bütün
ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən
küçələrdə, bulvarlarda 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilir.
Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Bakı,
Cəlilabad, Gəncə, Goranboy, Göygöl, Lənkəran,
Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində
və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və
Şəki rayonları ərazisində 2020-ci il 20 iyul saat
06:00-dək, həmçinin aşağıda qeyd edilən iş və
xidmət sahələri üzrə fəaliyyətə icazə verilmir:
•
nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər
istisna olmaqla, iri ticarət mərkəzlərinin
fəaliyyəti;
•
ictimai iaşə obyektlərində müştərilərə yerində
xidmətlər;
•
muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti;

•

bərbərxanaların, gözəllik salonlarının
fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər (o cümlədən
bu sahələrdə müştərinin evində və ya digər
məkanda xidmət);
•
təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti (onlayn
imtahan, müsabiqə və müsahibələr istisna
olmaqla);
•
açıq havada idman yarışlarının və oyunlarının
keçirilməsi.
Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər
və rayonlarda şəxslərin yaşayış yerini və olduğu
yeri tərk etmələrinə aşağıdakı hallarda yol verilir:
•
təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir
qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar; (SMS
icazə və “E-Təbib” mobil tətbiqi vasitəsilə)
•
ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının,
habelə dərman vasitələrinin alınması, dövlət
xidmətlərindən, bank, poçt və fəaliyyətinin
davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət
sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən
istifadə edilməsi zərurəti ilə, həmçinin açıq
havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar; (SMS
icazə və “E-Təbib” mobil tətbiqi vasitəsilə)
•
yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar.

(102 Xidməti – Zəng Mərkəzi vasitəsilə)
Şəxs yaşayış yerini və olduğu yeri yalnız müsbət
cavab aldıqdan sonra tərk edə bilər. Həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün SMS - məlumatın
göndərilməsi tələb olunmur. Həmçinin şəxslər
məhkəməyə və ya hüquq-mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS - məlumat göndərilmədən yaşayış yerini
və olduğu yeri tərk edirlər. Bu halda onlar məhkəməyə
və ya hüquq-mühafizə orqanına çağırılmalarına dair
sənədi polis əməkdaşlarının tələbi ilə onlara təqdim
etməlidirlər.
Fəaliyyətinə icazə verilən qurum və sahələrin
işləyən əməkdaşları isə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 19 iyun 2020-ci il tarixli 208
nömrəli Qərarı üzrə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun
olaraq xidməti vəsiqələr və ya “icaze.e-gov.az” portalı
vasitəsi ilə hərəkət edə bilər.
Beynəlxalq və ölkədaxili uçuşlara müvafiq reys
üçün bileti olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları
yerdən hərəkətinə onların biletləri əsasında, dövlət
sərhədindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan
şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə
isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında yol

verilir. Nəzərdə tutulan qaydalarla şəxslərin hərəkəti
zamanı onların üzərində şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlərin olması məcburidir.
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən
edilmiş hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarının pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli
şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
ilə nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati və cinayət
məsuliyyəti daşıyırlar.
Qərarla müəyyən edilmiş hərəkət
məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarına riayət olunmasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli
gələrək bir daha hamını şəxsi gigiyena, eləcə də tibbiprofilaktik qaydalara əməl etməyə, özünü və yaxınlarını virusa yoluxmaqdan maksimum qorumaq üçün
preventiv tədbirlərin şərtlərinə əməl etməyə çağırırıq.
Bu müddətdə yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən
çıxmaq, ictimai yerlərdə digər şəxslərlə minimum
kontaktda olmaq zəruridir.

AZƏRTAC
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 Bu gün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, “Baku” jurnalının
təsisçisi və baş redaktoru, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumu mədəniyyətlərarası dialoqunun baş koordinatoru, Rusiyadakı
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (AMOR) sədri, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi Himayəçilik Şurasının üzvü, “Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Naminə Beynəlxalq Dialoq” İctimai Birliyinin (IDEA)
təsisçisi və sədri Leyla xanım Əliyevanın doğum günüdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın böyük
qızı Leyla Əliyeva 1985-ci il iyulun 3-də
Moskva şəhərində dünyaya göz açıb. Bakıda 160 saylı məktəbdə orta təhsilini başa
vuran Leyla Əliyeva İsveçrədə və Böyük

müalicəsinin təşkil edilməsi, qanvermə
aksiyalarının keçirilməsi, mədəniyyət
sahəsində uşaq musiqi məktəblərinin inşası,
bağçaların təmiri kimi böyük layihələrə
imza atıb.
O, həmçinin bəşəriyyəti narahat edən
qlobal problemlərə də ciddi yanaşması ilə

onların Azərbaycanın haqq işinə dəstək
verilməsində iştirakının stimullaşdırılması,
azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə
ictimai-siyasi proseslərdə yer almasının
təşviq edilməsi əsas hədəflərdəndir. Bu
mənada xaricdəki diaspor təşkilatlarımızın
üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Leyla
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi RAGT bu
istiqamətdəki fəaliyyəti ilə seçilir. Artıq
Rusiyanın 70-dən çox regionunda RAGT-ın
bölmələri fəaliyyət göstərir. Bundan başqa,
RAGT tərəfindən həyata keçirilən layihələr
cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini əhatə
edir. Bu çərçivədə müxtəlif idman yarışlarını, gənclər arasında bilik olimpiadalarını,
“Qanın milləti yoxdur” adlı layihəni, konfrans və sərgilərin təşkilini xüsusilə qeyd
etmək lazımdır.

Tarixdə qalan,
tarixə dönən gün

təbliği, mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi,
dini məbədlərin qorunması və bərpasına
dəstək verilməsi də xüsusi diqqət çəkən
məqamlardan biridir. Leyla xanım Əliyeva
Həştərxan şəhərində Müqəddəs Mələksima
Knyaz Vladimirin abidəsinin ucaldılmasına
göstərdiyi köməyə və Rusiyada xristianlığın
qəbul edilməsinin 1025-ci ildönümü ilə
əlaqədar, həmçinin Rusiya və Azərbaycan
arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi
sahəsində çoxsaylı xidmətlərinə görə bütün
Rusiyanın Patriarxı Kirillin sərəncamı ilə
Rus Pravoslav Kilsəsinin ali ordeni olan III
dərəcəli Müqəddəs Apostola bərabər Knyaginya Olqa ordeni ilə təltif edilib.
Yaradıcılıq sahəsində də dünyada tanınan Leyla Əliyeva fəal bədii
fəaliyyətlə bərabər, həm də dünyanın

Polis Günü münasibətilə
təntənəli mərasim keçirilib
rejimində çalışmasına baxmayaraq hər bir polis əməkdaşının
qanun çərçivəsində hərəkət edərək
insanların köməyinə çatmasının,
onların həyati problemlərinin
həllinə yardımçı olmasının,
müraciətlərə həssaslıqla yanaşmasının, habelə, qanunu pozanlara
qarşı mübarizədə dönməzliyinin
ictimaiyyət tərəfindən həssaslıqla
və minnətdarlıq hissi ilə qarşılandığını xüsusi vurğulayıb.
Daxili İşlər naziri Vilayət
Eyvazov təntənəli mərasim iştirakçıları adından əminliklə bildirib
ki, polis sıralarına qoşulan gənc
zabitlər də xalqımızın asayişinin, təhlükəsiz həyatının etibarlı

Dövlətçilik naminə fədakarlıq

Britaniyada ali təhsilə yiyələnib. 20062008-ci illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunda politologiya
fakültəsinin dünya siyasəti ixtisası üzrə
magistr pilləsini bitirib.
Leyla xanım Əliyeva geniş aspektli
ictimai fəaliyyəti ilə diqqət çəkir. Belə
ki, onun 8 may 2008-ci ildə “Xocalıya
ədalət!” kampaniyasına başlaması istər
ölkəmizdə, istərsə də beynəlxalq arenada
böyük əks-səda doğurmuşdu. Kampaniyanın fəaliyyəti nəticəsində bir sıra
dövlətlərin parlamentləri tərəfindən Xocalı
faciəsinin rəsmi şəkildə soyqırımı kimi
tanınmasına və Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün pislənməsinə nail
olunub. İndiyədək Avropa, Asiya, Afrika,
Şimali və Cənubi Amerikanın 100-ə yaxın
ölkəsində bu faciə ilə əlaqədar tədbirlər
keçirilib. Bu tədbirlər öz müsbət nəticələrini
verməkdədir. Belə ki, İslam Əməşdaşlıq
Təşkilatı, Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya,
Panama və Sudan parlamentlərinin müvafiq
sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi
qətillərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya, Serbiya, İordaniya
parlamentləri, eləcə də ABŞ ştatlarının bir
çoxunun icra və qanunvericilik orqanları
Xocalı faciəsinə dair müvafiq qətnamələr
qəbul edib. Bu və digər faktlar beynəlxalq
ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətlərinə
verdiyi qiymətin göstəricisidir.
Leyla xanım 2008-ci ilin may ayından İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumu mədəniyyətlərarası dialoqunun
baş koordinatoru vəzifəsində çalışır. İslam
Konfransı Təşkilatının gənclər forumu
ilə birgə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kampaniyasına start verilməsi də fondun
Moskva filialının fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Tunisdə İSESCO-nun Baş Assambleyasının 10-cu sessiyasında imzalanmış
protokol “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
məlumat təşviqat kampaniyasına dəstək
verilməsi və dünya miqyasında təhsil, elm
və mədəniyyət sahələrində birgə tədbirlərin
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Həyata
keçirilən ardıcıl və kompleks tədbirlərin
məntiqi nəticəsi olaraq yalan və saxtakarlıq
üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur.
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü
və dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər
və qlobal layihələr nəinki ölkəmizdə, o
cümlədən, beynəlxalq aləmdə də yüksək
qiymətləndirilir. Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə o,
xeyriyyəçilik, təhsil, səhiyyə və digər
məsələlərlə bağlı humanitar addımların da
təşəbbüskarlarındandır. Leyla Əliyevanın
vitse-prezidenti olduğu Heydər Əliyev Fondu indiyədək təhsil sahəsində məktəblərin,
uşaq bağçalarının və uşaq evlərinin inşa
edilməsi və yenidən qurulması, orta və ali
məktəblərin dərsliklərlə təmin olunması, internat məktəblərində xeyriyyə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi, səhiyyə sahəsində yeni
sağlamlıq müəssisələrinin inşası və yenidən
qurulması, müalicə-diaqnostika, reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması, diabetli,
talassemiyalı xəstələrə qayğı və onların

 Azərbaycan Polisi Günü - iyulun 2-də Daxili
İşlər Nazirliyinin (DİN) Polis Akademiyasında
2019-2020-ci tədris ilinin buraxılışına həsr olunmuş
təntənəli mərasim keçirilib.
də fərqlənir. Belə ki, 2015-ci ilin may ayında Leyla Əliyeva aclıqla mübarizə, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması, kənd
təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq təsərrüfatının
səmərəliyinin artırılması, sağlam ərzaq
sistemlərinin yaradılması kimi məqsədlərə
nail olunmasında verdiyi töhfəyə görə
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının xoşməramlı səfiri adına layiq
görülüb.
Leyla Əliyeva 2007-ci il mayın
10-dan Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
Nümayəndəliyinin rəhbəridir. Fondun
Rusiya nümayəndəliyinin çoxşaxəli
fəaliyyətində mədəniyyətlərarası dialoq,
tolerantlıq, multikulturalizm məsələlərinə
xüsusi diqqət yetirilir. Buna görə də,
nümayəndəliyin rəhbərinin dəstəyi
ilə Moskvada "Qloballaşma şəraitində
mədəniyyətlərin dialoqu.Bakı forumu” kitabının çapdan çıxması Azərbaycan reallıqlarını özündə ehtiva edən fakt kimi böyük
diqqət və maraqla qarşılanmışdı.
Leyla xanım 2007-ci ildən “Baku”
jurnalının baş redaktorudur. Moskvada
nəşr edilən jurnalda Azərbaycanın tarixi,
mədəniyyəti, incəsənəti, adət-ənənələri və
müasir həyatı haqqında materiallar təqdim
olunur. 2011-ci ildən "Baku" jurnalının
ingilisdilli versiyası - "Baku International"
nəşr edilir. Jurnal təkcə Bakı ilə Moskva,
həmçinin Rusiyanın başqa regionları arasında da körpü rolunu oynayır, xalqımızın
mədəniyyəti, tarixi ilə maraqlananlar üçün
dəyərli nəşr kimi qiymətləndirilir.
Leyla Əliyeva həm də Rusiyadakı
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT)
sədridir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın xarici siyasətində diaspor
təşkilatlarınln güclənməsi, xaricdə yaşayan
vətəndaşların fəallığının artırılması və

Leyla xanım təbiətsevərliyi ilə
də tanınır. O, 2011-ci il iyulun 12-də
Azərbaycanda və dünyada ekoloji məsələlər
ilə bağlı ictimai maarifləndirmə işinin
gücləndirilməsi ilə əlaqədar IDEA kampaniyasının əsasını qoymaqla ana təbiətə olan
böyük sevgisini təsdiqləmişdir. Təsadüfi
deyil ki, IDEA planetimizin üzləşdiyi
ekoloji problemlərin həllində gənclərin
aktiv iştirakını təmin etməyi hədəfləyib.
“Gələcək bizim əlimizdədir!” şüarı ilə
getdikcə fəaliyyətini daha da genişləndirən
IDEA gənc nəsli müsbət və davamlı ekoloji
dəyişiklik yaratmağa hazırlamaq naminə
dialoq, fəaliyyət, liderlik və təhsil kimi
başlıca hədəflərə istiqamətləndirir. Bu
kampaniya çərçivəsində müxtəlif layihələr
həyata keçirilib. Bundan başqa, IDEA
tərəfindən tələbələr arasında ən yaxşı inşa
müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırılıb, IDEA-nın təşəbbüsü ilə keçirilən
“Yer Kürəsi Günü”ndə müxtəlif layihələrə
imza atılıb. İDEA İctimai Birliyinin “Yer
saatı” aksiyası da böyük maraqla qarşılanıb. Həmçinin, Heydər Əliyev Fondu və
İDEA İctimai Birliyi ilə birlikdə “Ağacların kəsilməsinə yox!” proqramı həyata
keçirilib. 2014-cü il mayın 7-də Bakıda
IDEA İctimai Birliyi tərəfindən Qafqaz
Biomüxtəlifliyi Sammiti (bəbir və digər
pişikkimilərin mühafizəsi) təşkil olunub.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində
mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm diqqət
yetirilir. Bakıdakı Müqəddəs Məryəm
kilsəsinin yenidən qurulması, Strasburq
kafedral kilsəsinin, Luvr Muzeyinin, Versal
Sarayının təmiri buna misal göstərmək
olar. Fondun, o cümlədən qurumun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın fəaliyyətində
milli - mənəvi dəyərlərimizin qorunması və

tanınmış mütəxəssisləri tərəfindən yüksək
qiymətləndirilən tabloların müəllifidir.
Onun Paris, Berlin, London və Moskva
şəhərlərində əsərləri nümayiş etdirilib.
Rəssamlıq, rejissorluq kimi sahələrlə
yanaşı, Leyla Əliyevanın öz babası, ulu
öndər Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Elegiya”
şeiri orta məktəblərin 5-ci sinif ədəbiyyat
dərsliklərinə də salınmışdır. Onun “Sanki
bir alovsan” şeirlər toplusu Türkiyənin
nüfuzlu “BENGÜ” brendi ilə oxuculara
təqdim olunan “Azərbaycan ədəbiyyatı”nın
seçilən nəşrləri sırasına daxildir. Leyla
Əliyevanın “Dünya yuxutək əriyir...” şeirlər
kitabı Bakıda Azərbaycan dilində, Tehranda farsca, Londonda ingiliscə, “Ulduzlar
göylərdə düzülsəydi sırayla” kitabı Moskvada rusca, Minskdə belarus dilində nəşr
olunub və geniş oxucu kütləsinin sevgisini
qazanıb. Bundan başqa, Özbəkistandakı
Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, şair
Leyla Əliyevanın “Dünya yuxutək əriyir...”
şeirlər kitabı özbək dilinə tərcümə olunaraq
Daşkənddə çapdan çıxıb.
Bir sözlə, Leyla Əliyevanın çoxaspektli
fəaliyyəti Azərbaycanın müsbət imicinin formalaşmasına böyük töhfələr verir.
Əsas amalı dövlətçiliyə xidmət olan Leyla
xanım Əliyeva doğma xalqına fayda verə
biləcək bir iş görməyə imkan varsa, həmin
imkandan məmnuniyyətlə istifadə edəcəyini
deyir. “Xalq qəzeti”nin kollektivi Leyla
xanım Əliyevanı doğum günü münasibətilə
səmimi qəlbdən təbrik edir, ona çox dəyərli
fəaliyyətində uğurlar arzulayır.

“Xalq qəzeti”

DİN mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Daxili
İşlər naziri, general-polkovnik
Vilayət Eyvazov tədbirdə iştirak
edib.
Tədbir iştirakçıları xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmış,
xidməti borcu yerinə yetirərkən
həlak olmuş polis əməkdaşlarının
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla
yad ediblər.
Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib.
Təntənəli mərasimdə çıxış
edən nazir Vilayət Eyvazov
akademiyanın müəllim və müdavim heyətini əlamətdar gün
münasibətilə təbrik edərək, məzun
gününün yaddaşlarda dərin iz
qoyan unudulmaz hadisə, eyni
zamanda, yeni həyatın başlanğıcı
olduğunu, məzunları qarşıda daha
məsul və şərəfli bir fəaliyyətin
gözlədiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd
olunub ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra
ali təhsilli polis kadrlarına tələbat
bütün ciddiliyi ilə gündəmə
gəldiyindən Bakı Xüsusi Orta
Milis Məktəbinin bazasında Polis
Akademiyası yaradılıb və ona birinci dərəcəli ali təhsil müəssisəsi
statusu verilib. Akademiyanın
sonrakı inkişafı ulu öndərin və
Prezidentimiz İlham Əliyevin
adı ilə bağlı olmaqla ötən illər
ərzində onun maddi-texniki bazası
əhəmiyyətli dərəcədə güclənib,
müasir infrastrukturu formalaşıb.

Daxili işlər orqanlarında
peşəkarlığın artması ilə bağlı
Azərbaycan Prezidentinin polisin
100 illik yubileyi münasibətilə
təbrikində qeyd olunan fikirləri xatırladan general-polkovnik Vilayət
Eyvazov akademiyada müasir
düşüncəsi, vətənpərvərliyi və digər
mənəvi keyfiyyətləri ilə seçilən,
yeni çağırışlara adekvat cavab
verən, qarşıdakı hədəflərə çatmaq
üçün müasir dünyagörüşünə malik
Azərbaycan Polisinin yeni nəslinin
yetişdiyini professor-müəllim
heyətinin uğuru adlandırıb.
Nazir hazırkı internet əsrində,
rəqəmsal dünyada yüksək bilik
və bacarıq olmadan keçinməyin
mümkünsüzlüyünü, bunun
üçün akademiyada kursantların intellektual səviyyəsinin
yüksəldilməsindən ötrü hər cür
şəraitin yaradıldığını, gələcəyin
polislərinin xüsusi nəzəri bilik,
fiziki və psixoloji hazırlığında pedaqoji kollektivin maksimum səy
göstərdiyini, kursantlarda yüksək
peşəkarlıq formalaşdırmaqla
bərabər, indiki dövrdə çox vacib
olan milli ruh, vətənpərvərlik, humanizm, zabit qüruru kimi mənəvi
dəyərlər aşılamaq üçün səylərini
artırdıqlarına da diqqət çəkib.
General-polkovnik Vilayət
Eyvazov pandemiya dövrünün
çətinliklərinə baxmayaraq, martın
14-dən etibarən tətbiq olunan
sosial izolyasiya tədbirlərinin
icrası sahəsində daxili işlər
orqanları əməkdaşlarının
aidiyyəti vəzifələri uğurla yerinə
yetirməsinin, gücləndirilmiş iş

qorunması işinə layiqli töhfələr
verəсək, qanunla müəyyən edilmiş
vəzifələri və qarşıya qoyulmuş
tapşırıqları tam yerinə yetirəсəklər.
Polis Akademiyasının rəisi,
polis general-mayoru Nazim
Əliyev bu ali polis təhsil ocağında təlim-tədris prosesinin
təkmilləşdirilməsi və maddi-texniki bazanın daha da
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
görülən işlər barədə məruzə ilə çıxış edib. O, təlim-tədris prosesinin
daha da təkmilləşdirilməsi, bu işə
ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunması, informasiya texnologiyaları
ilə peşəkarcasına işləməyi bacaran
yeni nəsil polis əməkdaşlarının
yetişdirilməsi, bütövlükdə müasir
dövrün çağırış və təhdidlərinə
cavab verən ixtisaslı kadr hazırlığının həyata keçirilməsi barədə
qarşıya qoyulan tələblərin, əmr
və göstərişlərin tam və yüksək
səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün
bundan sonra da əzmlə çalışacaqlarına, bilik və bacarığımızı
əsirgəməyəcəklərinə Daxili İşlər
nazirini əmin edib.
Tədbirin sonunda Daxili
İşlər naziri Polis Akademiyasını
fərqlənmə ilə bitirmiş məzunlara
– Ata Vəliyevə, Məhəmməd
Rzayevə, Nurlan Yusifova diplomları və “polis baş leytenantı”
xüsusi rütbələrinin paqonlarını
təqdim edib.
Polis leytenantı Nurlan
Mirzəyev yaş kötüyünə rəmzi
xatirə lövhəsini vurub.
Daha sonra döyüş bayrağı dördüncü kurs müdavimlərinə təhvil
verilib. Müdavimlər “Azərbaycan
Polisi” marşını ifa ediblər.
Sonda şəxsi heyət mətin
addımlarla tribunanın qarşısından
keçib.

Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri Azərbaycanı
dünyada həm də qaz ixracatçısı kimi tanıtdı
 Azərbaycanda yeni neft strategiyasının uğurla
həyata keçirilməsi, neft sənayesinə geniş sərmayə qoyuluşu,
neft əməliyyatlarında müasir texnika və texnologiyanın tətbiqi
nəticəsində 1999-cu ildə nəhəng “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağı
aşkar edildi. Bununla da XXI əsrdə respublikamızın neftlə yanaşı,
qaz ixrac edən ölkəyə çevrilməsinə zəmin yarandı.
Yeri gəlmişkən, burada bəzi tarixi
məqamları qeyd etmək istərdik. Belə ki,
2001-ci il martın 12-də ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi
səfəri çərçivəsində “Azərbaycanın təbii
qazının Türkiyə Respublikasına tədarük
edilməsinə dair Azərbaycan və Türkiyə
Respublikaları arasında təbii qazın satışı
və alışı haqqında müqavilə”, həmin il
sentyabrın 29-da isə Gürcüstan Respublikasının Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Bakıya səfəri zamanı “Təbii qazın
Gürcüstan Respublikası ərazisindən
tranziti, nəql edilməsi və satışına dair
Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları
arasında saziş” imzalandı.
Bundan 6 il sonra, 2007-ci il iyulun
3-də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağından hasil edilən təbii qaz BakıTbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə
Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə
daxil oldu.
Xatırladaq ki, uzunluğu 690
kilometr olan Bakı-Tbilisi-Ərzurum
(Cənubi Qafqaz Boru Kəməri - CQBK)
kəməri 20 milyard kubmetrədək

qazı nəql etmək gücünə malikdir. Bu
boru kəməri Türkiyə sərhədinədək
Azərbaycanda və Gürcüstanda
Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) xam
neft kəmərilə eyni marşrutdadır və
Türkiyədə bu ölkənin qazpaylama
sisteminə birləşdirilib.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinin
fəaliyyətə başlaması Azərbaycanı ilk
dəfə qaz ixracatçısına çevirdi. Kəmərin
açılışından sonra Azərbaycan qazı
Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına ixrac
olunmağa başladı və bu, eyni zamanda,
“Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin
ikinci mərhələsi və “Cənub Qaz
Dəhlizi” layihəsi üçün bünövrə yaratdı.
Bundan sonra “Cənub Qaz
Dəhlizi”nin fəaliyyətini təmin
etmək məqsədilə Cənubi Qafqaz
Boru Kəmərinin genişləndirilməsi
layihəsinin reallaşdırılmasına başlandı. Tikintinin maliyyələşməsi
“Şahdəniz” müqaviləsinin iştirakçısı
olan şirkətlərdən ibarət Cənubi Qafqaz
Boru Kəməri Şirkəti tərəfindən həyata
keçirildi. Layihənin texniki operatoru
“BP” (tikinti və istismar işləri üzrə),

kommersiya operatoru isə “Statoyl”
(biznes inkişafı və inzibati işlər üzrə)
təyin olundu.
CQBK-nın tikintisinə 2004-cü ilin
sonunda başlayan konsorsium işləri
sürətlə apararaq, 2006-cı ilin may
ayında başa çatdırdı. Elə həmin vaxtdan
boru kəmərinin sınaqdan çıxarılması
məqsədilə qazla doldurulmasına başlanıldı. “Şahdəniz”də birinci mərhələ
üzrə işlər tam yekunlaşsa da, yoxlama
prosesi getdiyi üçün hələ də qaz hasil
olunmurdu. Buna görə də ləngiməyə
yol verməmək üçün boru kəmərinin doldurulmasında AÇG yatağından çıxarılan
səmt qazından istifadə edilirdi. CQBKnın Türkiyə-Gürcüstan sərhədinə
qədər doldurulmasına təxminən 0,1
milyard kubmetr qaz tələb olunurdu.
Azərbaycan qazının dünya bazarlarına
çatdırılması isə 2006-cı il sentyabrın
sonunda gözlənilirdi.
Türkiyə ərazisində tikinti işləri
gecikdiyinə görə, boru kəmərinin
istifadəyə verilməsi təxirə salındı.
Bununla belə, 2006-cı ilin noyabr
ayında SOCAR-dan verilən məlumatda
bildirilirdi ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
boru kəmərinin “Şahdəniz”dən çıxarılan
qazla doldurulması prosesinə başlanılıb.
Həmin məlumatda qeyd olunurdu ki,
bütün kəmərin tikintisinin 2,9 milyard
dollara başa gələcəyi gözlənilirdisə,
artıq bu rəqəm 4 milyard dolları ötüb.
Layihənin bahalanmasının əsas səbəbi
kimi, Gürcüstan və Türkiyədə tikin-

ti işlərinin ləngiməsi, materialların
qiymətinin artması göstərilirdi.
Ümumi potensial ötürücülük
qabiliyyəti 20 milyard kubmetr, uzunluğu isə 971 kilometr olan (Azərbaycan
hissəsi 443 kilometr, Gürcüstan – 248
kilometr, Türkiyə – 280 kilometr)
Cənubi Qafqaz boru kəməri Bakı
yaxınlığındakı Səngəçal terminalından
başlayaraq Gürcüstandan keçməklə
Türkiyənin Ərzurum şəhərində BOTAŞ
şirkətinin qaz kəmərləri sisteminə
qoşuldu.
2006-cı ilin noyabrında Səngəçal
terminalına ötürülən “Şahdəniz” qazı
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə
nəql olunaraq, 2007-ci il iyulun 3-də
Gürcüstan -Türkiyə sərhədini keçdi.
Bununla da tikintisi bir il əvvəl başa
çatan CQBK 2007-ci ilin iyul ayında
tam istifadəyə verildi.
“Şahdəniz -1” proqramı
çərçivəsində qaz hasilatının başlanması
və CQBK-nın istismara verilməsi həm
Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əsaslı təsir göstərdi. Belə ki, 2006-cı
ilin dekabrında Rusiyanın ixrac etdiyi
təbii qazın qiymətini gözlənilmədən
nəzərəçarpacaq səviyyədə qaldırması
idxalçı ölkələr üçün maliyyə-iqtisadi
problemlər yaratmışdı. Həmin dövrdə
Azərbaycan Rusiyadan alınan qazı
elektrik stansiyalarında istifadə
edirdi. Lakin qiymətin kəskin şəkildə
dəyişməsi Azərbaycanı öz enerji

balansına yenidən baxmağa sövq etdi.
“Şahdəniz” qazına güvənən Azərbaycan
2007-ci ildən qaz idxalından imtina
edərək, daxili tələbatını öz ehtiyatları
hesabına ödəməyi qərara aldı. Hətta
həmin ildən başlayaraq Azərbaycan qaz
ixrac edən ölkəyə çevrildi.
Beləliklə, regionun enerji balansını müəyyənləşdirən yeni qaz yatağı
və infrastrukturu öz rolunu oynamağa
başladı. Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru
kəmərinin istifadəyə verilməsini yüksək
qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev
qeyd edirdi ki, “bu layihə, bir növ,
Bakı-Tbilisi-Ceyhanın kölgəsində idi.
Ancaq bu gün hamı görür ki, onun nə
qədər böyük strateji əhəmiyyəti var.
Nəzərə alsaq ki, xüsusilə indi dünyada və Avropada enerji təhlükəsizliyi
məsələləri çox önəm daşıyır, onda
görərik ki, Azərbaycan qazının Gürcüstana və Türkiyəyə gətirilməsinin çox
böyük strateji əhəmiyyəti var”.
“Şahdəniz” yatağının kəşf edilməsi
Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatlarına malik olduğunu göstərdi. Aparılan
dəqiqləşmələr yatağın minimum 1
trilyon 200 milyard kubmetr qaz ehtiyatlarının olmasını təsdiq etdi.“Azəri –
Çıraq – Günəşli” yatağındakı ehtiyatlar
da nəzərə alınmaqla artıq 2007-ci ildə
ölkənin ümumi qaz ehtiyatları 1 trilyon
500 milyard kubmetrə çatırdı.Davam
etdirilən kəşfiyyat işləri bu ehtiyatların
artacağına böyük inam yaradırdı.
Xəzər dənizinin qaz potensia-

lı Avropa ölkələrinin Azərbaycana
marağını daha da artırırdı. Elə həmin
dövrdə Gürcüstanın qaz ehtiyaclarının
75 faizini ödəyən Azərbaycan Türkiyə
bazarında da tədricən öz yerini tutmağa
başlayırdı. Buna görə də təsadüfi deyil
ki, 2006-cı il noyabrın 6-da Brüsseldə
“Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri
üzrə strateji tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu” imzalandı. Azərbaycan
qazının Avropaya çıxarılmasına şərait
yaradan növbəti addım isə 2007-ci ildə
Türkiyə və Yunanıstan qazpaylayıcı
şəbəkələrinin birləşdirilməsi oldu.
Bununla da Azərbaycan neftinin ardınca
təbii qazının da Avropa bazarlarına çatdırılması perspektivləri genişləndi.
Beləliklə, müqavilənin imzalandığı
dövrdə böyük mübahisələr doğuran
“Şahdəniz” yatağının proqnozları
artıqlaması ilə doğrultması nəinki
Azərbaycanın təbii qaza olan daxili

tələbatını ödəməyə imkan verdi, hətta
ölkənin qaz ixracatçısına çevrilməsini
şərtləndirdi. Xarici neft şirkətləri ilə
səmərəli əməkdaşlıq, qonşu dövlətlərlə
qaz ixrac boru kəmərinin tikintisinə
dair qarşılıqlı maraqlara söykənən
sazişlərin imzalanması, meydana
çıxan problemlərin qətiyyətlə ardıcıl
şəkildə həll olunması Bakı – Tbilisi –
Ərzurum ixrac boru kəməri kimi strateji
layihənin uğurla həyata keçirilməsi ilə
nəticələndi.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac
boru kəmərinin fəaliyyətə başlaması
“Şahdəniz” yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsinə yol açaraq, Azərbaycan
qazının geniş Avropa bazarlarına çıxmasını təmin edən TANAP və TAP kimi
strateji layihələrin meydana gəlməsinə
təkan verdi və həyata keçirilməsinə
mühüm baza yaratdı.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Əli Əhmədov məqaləsində
qeyd edib: “Siyasi partiyanın,
yaxud qruplaşmanın mahiyyətini
onun adı deyil, məqsədləri və
fəaliyyət formaları müəyyən
edir. Haqqında söhbət etdiyimiz
qrupun məqsəd və fəaliyyət
formalarına ən ötəri nəzər
salmaq kifayətdir ki, onun
sözün əsl mənasında antimilli
şura olduğuna əminlik yaransın. Əvvəla, onun yaranması
tarixi şübhələr və müəmmalarla
doludur. 2013-cü ilin prezident
seçkiləri ərəfəsində cərəyan edən
siyasi proses və qruplaşmalar,
açıq şəkildə özünü büruzə verən
xarici maraqlar milli şuranın
yaranmasında əsas rol oynayan amillər olub. O zamankı
təhlilçilərin birmənalı rəyinə
görə, milli şura bir sıra maraqlı
xarici qüvvələrin layihəsi kimi
meydana gəlmişdi. 2013-cü
il iyun ayının 7-də qurumun
təsis yığıncağının beynəlxalq
təşkilatların və xarici ölkə
səfirliklərinin nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilməsi kiçik
bir epizod olsa da, obrazlı
şəkildə desək, doğulan körpənin
göbəyini kimlərin kəsməsi
barədə təsəvvür yaradır. Lakin
bu körpənin dünyaya gəlməsində
daha əhəmiyyətli rol oynamış
“ata” və “anası” da olmamış deyildi. Ancaq maraqlı olan budur
ki, onlar da Azərbaycanın siyasi
mühitinin yetirmələri sayılmırdı
və bu səbəbdən yarana biləcək
şübhələri aradan qaldırmaq üçün
“körpəyə” milli ruha asanlıqla
yol tapan ad qoymaq lazım idi.
Beləliklə, milli şura adı meydana gəldi. Bundan yaxşısını
düşünmək mümkün deyildi: həm
şərəfli tarixi var (Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətini 1918-ci
ilin may ayının 27-də yaradılmış
Müvəqqəti Milli Şura elan etmişdi), həm də bu ad altında millətin
maraqlarının şəriksiz ifadəçisi
roluna iddia etmək mümkün idi.
Adətlərinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın sərhədlərindən
kənarda kimlərinsə göstərdiyi
yağlı tikədən pay qoparmaq
istəyənlər də tələm-tələsik milli
şuranın ətrafında toplaşaraq,
yad maraqların ifadəçisi kimi
xəyanət yoluna yuvarlandılar. Lakin xoşbəxt anlar çox
çəkmədi. 2013-cü ilin prezident
seçkilərində xalq səsini onun
maraqlarının həqiqi və layiqli
təmsilçisi İlham Əliyevə verdi.
Milli maraqlara xəyanət edib
yağlı tikədən pay almaq həvəsi
ilə yenicə yaradılan quruma
qoşulanlar vaxt itirmədən oranı

müasir müstəqil dövlətlərdən
yalnız bir neçəsi nail ola bilib),
hazırda isə BMT-dən sonra
dünyanın ən böyük beynəlxalq
təşkilatı olan Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik etməsi,
ölkəmizin Avropanın ən mötəbər
mahnı müsabiqəsində qalib
çıxaraq növbəti müsabiqənin
2012-ci ildə Bakıda keçirilməsi,
Birinci Avropa Oyunlarının
Azərbaycanda baş tutması, IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi, ən
mötəbər idman yarışlarında
idmançılarımızın uğurları, Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyası, Aprel döyüşlərində
düşmənə endirilən möhtəşəm

Antimilli şura
“Milli şura”nın məqsəd və fəaliyyət formalarına ötəri nəzər salmaq
kifayətdir ki, onun antimilli şura olduğuna əminlik yaransın
Özünə şərəfli bir ifadədən istifadə edərək ad qoymuş milli şuranın nə millət,
nə də xalq anlayışları ilə hər hansı əlaqəsinin olmadığını Azərbaycanda uşaq da
bilir. Şübhəli və qaranlıq niyyətlərini gizlətmək üçün “xalq”, “millət” anlayışlarının bəzi partiyalar və hərəkatlar tərəfindən konspirativ element kimi istifadə
edilməsi tarixdən yaxşı məlumdur. 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində
müxtəlif adlarla meydana gələn və nəhayət, “milli şura” adını qəbul edən qruplaşmanın Azərbaycanın milli maraqlarından qaynaqlandığını düşünmək siyasi
sadəlövhlükdən başqa bir şey deyil.
Sadəcə olaraq, həmin qruplaşmanın Azərbaycanın siyasi sisteminə uyğunlaşdırılması məqsədilə onun xalqda rəğbət yarada biləcək ad altında təqdimatı kimi
konspirativ metoddan istifadə edildi. Nəticə etibarilə “milli şura” adlanan, əslində
millət və xalq anlayışları ilə heç bir əlaqəsi olmayan pozucu, mahiyyətcə isə antimilli
qruplaşma yaranmış oldu. Buna görə də onun “milli şura” deyil, “antimilli şura”
adlandırılması daha doğru və ədalətli olar. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Baş
Nazirinin müavini, YAP sədrinin müavini-icra katibi Əli Əhmədovun özünün “facebook” səhifəsində paylaşdığı “Antimilli şura” sərlövhəli məqaləsində yer alıb.
tərk etdilər, çünki onun ləkəli
imicinə şərik olmaq artıq heç nə
vəd etmirdi. Yalnız Əli Kərimli
və Cəmil Həsənli “milli şurada”
antimilli fəaliyyətlərini davam
etdirmək seçiminə “sadiq” qaldılar və bu günə qədər də həmin
“yola” sədaqətlə xidmət edirlər.
Milli şuranın antimilli
mahiyyəti onun mayası ilə
şərtlənsə də, yalnız yaranması tarixi ilə məhdudlaşmır.
Azərbaycanın reallıqlarını təhrif
etmək, onun imicinə ləkə yaxmaq, anti-Azərbaycan təbliğatı
aparmaq bu qurumun başında
duranların sevimli peşəsidir.
Azərbaycanın onların iştirak
etmədiyi tarixində onlarla,

yüzlərlə sözün həqiqi mənasında
insanda iftixar hissi yaradan
hadisələr olub. Mən onların
yalnız bir neçəsini sadalamaq
istəyirəm: əsrin möhtəşəm neft
müqaviləsinin imzalanması və
üç dənizin əfsanəsi adlandırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
ixrac kəmərinin inşa edilib
istifadəyə verilməsi (məhz
onların sayəsində ölkəmizin
iqtisadiyyatı və geopolitik
vəziyyəti əsaslı surətdə güclənə
bildi), gənc dövlət üçün inanılmaz diplomatik nailiyyət
sayılan Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilməsi (bu uğura
keçmiş SSRİ respublikaları olan

Azərbaycan
milli mətbuatı – 145

İyulun 22-də ölkəmizdə milli
mətbuatımızın yaranmasının 145-ci
ildönümü tamam olur. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin bu günlərdə
imzaladığı sərəncam etnomədəni
tərəqqi tariximizin bu önəmli
hadisəsinin ümummilli səviyyədə qeyd
edilməsi üçün müvafiq tədbirlərin
gerçəkləşdirilməsini nəzərdə tutur.

145 il əvvəl Azərbaycanda
anadilli mətbuatın əsasının qoyulması, doğrudan da, milli düşüncə və
ictimai fikir tariximizdə ən seçilən
səhifələrdən biri olaraq yer almışdır.
O zaman öz xalqının milli oyanışı və
mədəni tərəqqisi uğrunda müqəddəs
mübarizəyə başlamış maarifçi-demokrat Həsən bəy Zərdabinin ilk
milli qəzeti ərsəyə gətirməsi misilsiz
bir fədakarlıq nümunəsi idi.
Azərbaycan milli mətbuatının
145 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında Prezident sərəncamında da
bu ictimai-mədəni hadisə ümummilli
öyünc faktı kimi xatırlanır: “145
il əvvəl-- 1875-ci il iyulun 22-də
görkəmli ziyalı və maarifçi-publisist Həsən bəy Zərdabi tərəfindən
Azərbaycan dilində nəşr olunmağa başlamış “Əkinçi” qəzeti milli
mətbuatımızın ilk nümunəsi və
həmin dövr Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatının mühüm hadisəsi
kimi tarixə düşmüşdür. Sonrakı
illərdə çoxsaylı nəşrlərlə zənginləşən
milli mətbuatımız Azərbaycan ədəbi
dilinin və maarifçilik hərəkatının
inkişafına əhəmiyyətli töhfələr
vermiş, milli özünüdərk və istiqlal
məfkurəsinin formalaşmasında,
qabaqcıl ideyaların təbliğində böyük
xidmətlər göstərmişdir”.
Zaman bu tarixi onillər keçəndən
sonra ümummilli bayrama çevir-

mişdir. Doğrudan da, Azərbaycanın
çoxəsrlik tarixinə, xalqımızın
keşməkeşli taleyinə geniş spektrdə
işıq salan, ictimai-siyasi həyatımızı,
xalqımızın adət-ənənələrini, quruculuq fəaliyyətini salnamələşdirən
professional jurnalistikamızın, əsl
qələm adamlarının bayramı, bizim
günlərdə, əslində, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının bayramıdır.
Milli mətbuatımızın klassik
ənənələrə sadiqlik prinsipləri,
saflıq, dürüstlük zəminində inkişafı, cəmiyyətin ləkəsiz aynasına
çevrilmək cəhdləri dövlətimiz
tərəfindən daim dəstəklənir, yaxşı
nə varsa, hamısı yüksək səviyyədə
dəyərləndirilir. Redaksiyaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi,
qəzetlərin çap xərclərinin azaldılması, borcların silinməsi ilə bağlı vaxtilə
ulu öndər Heydər Əliyevin atdığı
addımları son 17 ildə Prezident İlham
Əliyev ardıcıllıqla davam etdirir.
Jurnalistlərin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılması naminə həyata
keçirilən tədbirlər, mətbuatın inkişafında müstəsna xidmətləri və haqqı
olan media nümayəndələrinin təmirli
mənzillərlə mükafatlandırılması isə
dünyada analoqu olmayan dövlət
himayədarlığı, çağdaş xeyirxahlıq
missiyası kimi qiymətləndirilir. İnşallah, yaxın vaxtlarda paytaxtın giriş

zərbə, cəbhəçilərin hakimiyyəti
dövründə xarabazarlığı xatırladan Bakının, digər şəhərlərin,
bütünlüklə ölkənin simasının
kökündən dəyişməsi, sadalanması çox vaxt aparan daha nə
qədər uğurlar və nailiyyətlər. Soruşmaq istəyirəm: ayrı-ayrılıqda
hər biri milli qürur və iftixar
mənbəyi ola biləcək bu uğurlarımızın hansına “milli şura” adını
götürmüş qrupun üzvləri azacıq
da olsa sevindilər? Heç birinə.
Tam əksinə, əllərindən gələni
etdilər və bu gün də edirlər ki,
Azərbaycanın haqqında onun
layiq olmadığı təsəvvürləri
yaratsınlar.

qapısında “Jurnalistlər məhəlləsi” adı
almış ünvanda inşası başa çatdırılmış üçüncü binaya köçəcək yeni
sakinlər – mətbuatda izi və sözü olan
həmkarlarımız da bu sevinci iki dəfə
yaşamış həmkarlarının xoşbəxtliyinə
qatılacaq.

Sadaladıqlarım “milli şuranın” antimilli mahiyyətini ifadə
edən faktların heç də hamısı
deyil. Bu və ya digər səbəblərlə
əlaqədar Azərbaycanın üzləşdiyi
çətinliklərə sevinmələri orada
toplaşanların xislətinin ən
eybəcər cəhəti kimi hamıya
məlumdur. Nə qədər inanılmaz
olsa da, o insanlar bir-birini
ölkəmizin üzləşdiyi çətinlik
və ya problemlərlə təbrik
edirlər. Dünya bazarında
neftin qiymətinin ucuzlaşması münasibətilə antimilli
şura üzvlərindən birinin
digərinə gözaydınlığı verməsi
cəmiyyətə yaxşı məlumdur. İndi
isə, yəqin ki, əlləri göylərdə
dualar edirlər ki, koronavirus
Azərbaycana daha çox problem
yaratsın. Çoxdan müşahidə
etdiyimiz mənzərədir: xalqımızın sevincinə səbəb olan,
onu ruhlandıran hadisələr
baş verəndə onlar yasa batır,
problem yarandıqda isə bayram
edirlər. Nə yaxşı ki, tale onlara
tez-tez sevinməyi nəsib etməyib
(söhbət heç bir halda şəxsi həyat
anlarından getmir). Bayramı
xalqın bayramı, dar günü xalqın
dar günü ilə bir olmayanların
xalqın dostu adlandırılmağa
mənəvi haqqı çatmır. Onlar
bədniyyətlər və bəduğurlardır.
Onlar harada varsa, orada qan
tökülür, faciələr yağır, səfalət
yaşanır. Xalq cəbhəsi yaranan
gündən Azərbaycanda xalq
bir-birini əvəzləyən ağrı-acılar yaşamağa başladı: erməni
təcavüzü genişləndi, cəbhədə
qanlar töküldü, 1990-cı ilin
20 Yanvar faciəsi baş verdi,
Gəncədə vətəndaş müharibəsi
alovlandı, xalq çörəklə sınağa çəkildi, ölkə parçalanmaq
həddinə çatdırıldı. Bir partiya
bir neçə ilin içərisində xalqa nə
qədər faciələr yaşada, nə qədər
qanlar tökə bilər?!
Mən bunları ona görə
xatırladıram ki, indi “milli şura”
adlanan, əslində isə antimilli şurada toplananlar həmin
bədniyyət və bəduğurların qalıqlarıdır. Nə yaxşı ki, tariximiz
yalnız onlardan ibarət deyil.
Müasir tariximiz əsasən və daha
çox gəlişi ilə ölkəyə sabitlik,
əmin-amanlıq, ruzi-bərəkət
gətirənlərin tarixidir. Bir daha
onun şahidi olduq ki, heç bir
xalq onun tarixini antimilli ruhlu
adamların yazmasına nə razı
olar, nə də imkan verər”.

AZƏRTAC

Baş Prokurorluqda görüş
 Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində səylərin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilməklə, ötən illər ərzində insan
hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlarla birgə əməkdaşlıq
məsələləri inkişaf etdirilib, o cümlədən insan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunub. İnsan hüquq və azadlıqlarının
etibarlı müdafiəsi prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində
saxlanılmaqla insan hüquqlarının peşəkar müdafiəsi sahəsində
ixtisaslaşmış təşkilatlarla qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlıq məsələlərinin
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən çoxşaxəli işlər görülüb.

Belə tədbirlərin davamı kimi, iyulun 2-də
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyeva
ilə baş prokuror Kamran Əliyev arasında
görüş keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə insan
hüquqlarının effektiv təminatı baxımından
birgə əməkdaşlıq üzrə faydalı fikir mübadiləsi
aparılıb, vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsi istiqamətində
mühüm məsələlər müzakirə olunub.
Görüşdə insan hüquqlarının təmini,
müvafiq istiqamətlər üzrə qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdən irəli
gələn məsələlərin və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən ölkəyə verilmiş tövsiyələrin
müzakirə olunaraq milli qanunvericiliyə
implementasiyası istiqamətində əməkdaşlıq
imkanlarından danışılıb.
Tədbir zamanı hüquq pozuntularının,
ehtimal olunan işgəncə və digər qeyri-insani rəftar hallarının qarşısının alınması
məqsədilə hüquq-mühafizə orqanlarının
istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış

sına çevrilmiş, istiqlal ideyalarının
yayılmasında, habelə milli-mənəvi
dəyərlərin qorunub saxlanması və
təbliğində mühüm rol oynamışdır”.
Məşhur Çin filosofu Konfutsi
deyirdi ki, ən yaxşı yenilik çoxdan
unudulmuş köhnəlikdir. Təbii ki, hər
bir ictimai quruluş, zamanın gərdişi

həyat verilsə, təbii ki, bu, indiki
yazarlara nüfuz qazandırardı.
İndi deyəcəyim fikirləri vaxtilə
mətbuatda səsləndirmişəm. Bir
vaxtlar paytaxtın küçə və meydanlarında məhz qəzetlərin satışı
üçün yeni, yaraşıqlı qəzet köşkləri

özü ilə bir sıra zəruri yeniliklər də
gətirir və bu tendensiyadan uzaq
qaçmaq mümkün deyil. Amma
zamanında meydana gələn və bu gün
də gərəyimiz olan forma və üsullardan, yanaşma tərzindən niyə istifadə
etməyək?
Əlbəttə, dövrümüzün mühüm atributları sırasında vaxtilə
əlimizdən tutan, ictimai fayda gətirən
dəyərlərdən də istifadə etməliyik.
Doğrudur, indi bir sıra mətbuat
orqanlarında, xüsusən, internet
mediasında bir sıra hallarda “qışqıran”, səs-küylü mövzulara üz tutulur,
bununla da, sanki, oxucu toplamağa
səy göstərilir. Amma belə mövzuların
əvəzinə, ölkənin taleyüklü məsələləri,
insanları narahat edən problemlər,
müstəqillik dövrünün nailiyyətləri,
yaşlı nəslin müdriklik dərsləri,
uşaqlarımızın gələcəyi, gənclərin
qayğıları, elmimizdə-təhsilimizdəki
vəziyyət, lap elə mətbuatımızın indiki
durumu ilə bağlı saysız-hesabsız
mövzular var ki, qəzet səhifələrində,
saytlarda görünsə, yəqin ki, böyük
maraqla qarşılanar, cəmiyyətimiz
üçün də faydalı olar.
Ola bilsin ki, bəziləri mənim bu
düşüncələrimi mühafizəkar dünyagörüşlü, köhnəfikirli birisinin duyğudüşüncələri kimi dəyərləndirsin.
Amma bu cür düşüncə daşıyıcılarının müasir fikirlilərlə eyni zaman
kəsiyində və bir müstəvidə yaşayışını
və fəaliyyətini də unutmaq olmaz.
Elə buradaca deyim ki, unudulmuş
qəzet janrlarına – oçerk və reportajlara, müsahibə və zarisovkalara, xatirə
yazılarına, memuarlara yeni nəfəs,

qoyuldu. İlk vaxtlar xeyirxah missiya
daşıyıcıları olan bu obyektlər normal
işləyirdı, qəzet-jurnal xiridarlarını
razı salırdılar. Amma sonralar bu
köşklər gündəlik istehlak məhsulları,
oyuncaqlar, çeşidli xırdavat malları
ilə zənginləşdirildi. Qəzetlər isə keçdi
arxa plana...
Düzdür, indiki şəraitdə yayım
şirkəti xərcləri çıxarmaq, vergini
ödəmək, həm də qazanmaq istəyir.
Beləliklə, az-çox itirən, bu satılıq
malların içində itib-batan da qəzet
və jurnallar oldu. Onsuz da çap
mediasına marağın getdikcə azalması, abunənin çətinləşməsi fonunda
redaksiyalar maliyyə çətinlikləri ilə
üzləşməli olublar. Elektron KİV-in
sürətli inkişafı, qəzet, jurnal redaksiyaların professional kadr qıtlığı
insanların daha operativ və xərcsizfilansız informasiya əldə etmək
istəyini də unutmaq olmaz.
Son vaxtlar mətbuatımızda
sağlam atmosferin bərqərar olunması ilə bağlı atılan addımlar media
mənsublarının ürəyincədir. İndi
gənclər daha həvəslə yazmağa, neqativ məsələlərin çözülməsinə yaxından kömək etməyə cəhd göstərirlər.
Onların qarşısında yaşıl işıq yandırmaq müvafiq orqanların əsas
vəzifəsinə çevrilməkdədir. Ömrünügününü jurnalistikaya, qəzetçiliyə
həsr etmiş fədakar jurnalistlərimizin
taleyi, sağlamlığı, məişət qayğıları
da yaddan çıxarılmamalıdır. Onların
yubileylərinin keçirilməsi, kitablarının təqdimatı, sosial problemlərinin
həlli bu insanları mənəvi cəhətdən
həvəsləndirər, cəmiyyətdən, media
aləmindən uzaq düşməyə qoymazdı.

fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarətin
təşkili prosesində yeni yanaşmaların
tətbiqi imkanları istiqamətində əməkdaşlıq
məsələləri də müzakirə edilib.
Görüşdə ombudsmanın milli preventiv
mexanizm fəaliyyəti çərçivəsində saxlanılan
şəxslərin qəbulu zamanı, habelə istintaq
orqanları tərəfindən başlanmış cinayət işləri
üzrə təqsirləndirilən şəxslərin, o cümlədən
yetkinlik yaşına çatmayanların və əlilliyi
olan şəxslərin özləri, onların ailə üzvləri və
vəkillərinin ərizə və müraciətlərində yer alan
məsələlər də əsas müzakirə mövzusu olub.
Qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda qanunların icra
və tətbiqinə nəzarətin təşkili səviyyəsinin
artırılması, bu sahədə prokuror nəzarəti
vəziyyətinin öyrənilməsi, müəyyən olunan
hüquq pozuntularının qarşısının alınması
üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi, metodiki tövsiyələrin, hesabatların hazırlanması istiqamətində əməkdaşlıq imkanları
dəyərləndirilib.
Görüşdə maraq kəsb edən mövzular ətraflı müzakirə olunub, faydalı fikir
mübadiləsi aparılıb.

Yaşlı və artıq işləməyən
jurnalistlərin təcrübəsindən öyrənmək
üçün də yollar axtarılmalıdır. Bu
adamların iştirakı ilə gənc yazarlar
üçün “ustad dərsləri” keçirilməsi və
onların təcrübəsini əks etdirən xüsusi
nəşrin hazırlanması faydalı olardı. Bu yöndə Azərbaycan Mətbuat

Demokratik jurnalistikamız
klassik ənənələrinə sadiqdir
Yaxşı xatırlayıram, ötən əsrin 70-80-ci illərində şəhər ziyalıları, dövlət
qulluqçuları, xüsusən, tələbə gənclər
paytaxtın küçə və meydançalarında
quraşdırılmış qəzet vitrinlərinin qarşısında, istər-istəməz, ayaq saxlayar,
keçmiş ittifaqda və respublikada
nəşr olunmuş müxtəlif qəzetlərin
aktual mövzuda maraqlı yazılarını
elə ayaqüstəcə oxuyardılar. Təbii ki,
o vaxt geniş abunə yazılışı da həyata
keçirilirdi və hər kəs istədiyi, arzuladığı qəzet-jurnalı evlərində mütaliə
edərdi. Rəsmi dövlət qəzetlərində,
eləcə də sahə nəşrlərində hər bir oxucunun ürəyincə olan, maraq dünyasına uyğun yazılar tapmaq mümkün
idi. Bu, nostalji hissləri deyil, professional mətbuatımızın yaxın keçmişinin unudulmaz bir mənzərəsinin yada
düşməsidir.
Təbii ki, bu gün də ölkəmizdə
nəşr olunan qəzet və jurnallarda,
saytlarda və xəbər portallarında
günümüzlə səsləşən, qəlbimizdən
keçən mövzular kifayət qədərdir və
yüksək peşəkarlıqla qələmə alınan
yazılar qədərincədir. Bu mənada,
keçmiş zamanların peşəkarlıq və
milli varlığa bağlılıq ənənələrini
yaşatmağın yalnız fayda verəcəyini
unutmaq olmaz. Prezident
sərəncamında bu məqamın xüsusi
vurğulanması jurnalistikamızın yaşlı
nəslinin nümayəndələrində haqlı
məmnunluq doğurur: “1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra mətbuatımız yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş,
öz fəaliyyəti ilə müstəqil dövlət
quruculuğu prosesinin fəal iştirakçı-
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ildir ki, xüsusi layihələr hazırlayıb
gerçəkləşdirib. Ümid edirik ki, bu
xeyirxah missiya bundan sonra da
dövlət dəstəyi ilə himayə olunacaq
və daha geniş miqyasda davam
etdiriləcək.
Yeri gəlmişkən, bildirək ki,
ustad hesab olunan qələm sahibləri
arasında da ayrıca yazı müsabiqəsi
keçirmək, onları mətbuatla bağlı
kütləvi tədbirlərə daha geniş şəkildə
cəlb etmək olduqca zəruridir. Bu
tədbirlər onların hələ də yazıb-yaratmaq həvəsini və qismən də olsa
maddi cəhətdən təminatını stimullaşdıra bilərdi. Belə yazarların, tanınmış
publisistlərin imkanlı redaksiyalarda
müqavilə əsasında fəaliyyətinə də
meydan verilsə ahıl jurnalistlərimizin
sevincinə, daha səmərəli çalışmasına səbəb olardı. Bu cür praktika
dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq
olunur. 2002-ci ildə ABŞ-a səfərim
zamanı “Vaşinqton-Post”, “Nyu-York
Tayms” kimi nəşrlərdə 70-80 yaşlı
jurnalistlərin gənclərlə bir sırada
çalışdıqlarının şahidi olmuşam. Redaksiyalar sadaladığım istiqamətlərdə
fəaliyyətlərini gücləndirsələr,
zənnimcə, yaxşı səmərə verərdi.
Başqa bir önəmli məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Niyə müəllimlər,
həkimlər, dövlət qulluqçuları kimi
jurnalistlər də işə test yolu ilə
götürülməsinlər? Belə olarsa, qəzet
redaksiyaları da qazanar, işə yalnız
professionallar qəbul olunar, jurnalist
olmaq eşqinə düşən bəzi işbaz və
həvəskarlar da bacardıqları işin
qulpundan yapışarlar.

Xatırladım ki, Prezidentin yubiley
sərəncamında çağdaş jurnalistikanın
vəzifələrinə və inkişaf meyllərinə
də toxunularaq bildirilir ki, kütləvi
informasiya vasitələri də ölkəmizdə
həyata keçirilən köklü islahatlardan
kənarda qalmamalı, kommunikasiya
texnologiyalarının sürətlə inkişaf
etdiyi hazırkı dövrdə qlobal informasiya mühitinin müəyyənləşdirdiyi
fəaliyyət prinsiplərinə uyğunlaşmalı, cəmiyyətimizin obyektiv və
peşəkar şəkildə məlumatlandırılması
sahəsində öz səylərini daha da
gücləndirməlidir: “Modernləşmə,
rasionallıq, obyektivlik, kreativlik,
qabaqcıl texnologiyaların geniş
tətbiqi, aparıcı trendlərin izlənilməsi
medianın inkişafını şərtləndirən başlıca amillər olmalıdır”.
Bu tələblərin zəruriliyini nəzərə
alsaq, qəzetlərin daha populyar
olması, nüfuz qazanması üçün tənqidi
yazılara, cəmiyyətin problemlərinin
həllinə kömək olası materialların
dərcinə rəvac verilməli, reklam
bazarı gücləndirilməli, bütövlükdə
rəngli çap versiyasına keçilməsi üçün
tədbirlər görülməlidir. Bütün bunlar
isə qəzet, jurnal redaksiyalarının,
Mətbuat Şurasının, KİV-ə Dövlət
Dəstəyi Fondunun öz potensial imkanlarından daha səmərəli
istifadəsini, radikal islahatların
genişləndirilməsini zəruri edir.
Bugünlərdə qocaman
həmkarlarımdan birinin dediklərini
də xatırlatmaya bilmirəm: “Hər gün
xeyli qəzet alıram, gözlərim zəif
gördüyündən bəzi yazıları universitet
tələbəsi olan nəvəmə oxutdururam.
Həm də deyirəm qoy əlləri, barmaqları klaviaturadan ayrılıb qısa müddət
də olsa qəzetə toxunsun. İnanın, bu
təmasın doğurduğu təəssürat, kağızın
ətri, enerjisi insan beyni, zehni üçün
olduqca gərəklidir, dərman kimidir”.
Ömrünün yarım əsrdən çoxunu qəzet redaksiyasında keçirmiş
ahıl jurnalist haqlıdır: jurnalistikada zamanın sınağından çıxmış
klassik ənənələri qorumaq media
ictimaiyyətinin peşəkarlıq borcudur.
Yaşlı yazarlar nəslinin ortaq qənaəti
isə belədir: Bugünlərdə yaradılmasının 145-ci ildönümünü ümummilli yubiley kimi qeyd edən milli
demokratik jurnalistikamız klassik
ənənələrinə sadiqdir.

Akif CABBARLI,
yazıçı-publilist
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COVID-19 xəstələrinə
“SMS icazə” verilmir, bu şəxslərin
evdən çıxması qanun pozuntusudur
əhiyyə Nazirliyi tərəfindən
yaradılmış işçi qrupunun üzvü
Nabil Seyidov bildirib ki, hər
hansısa bir vətəndaşın COVID-19-a
yoluxması təsdiqlənərsə, bu barədə
dərhal icaze-e.gov.az portalına
məlumat verilir: “Bu şəxs barədə
məlumatlar dərhal həmin portal
tərəfindən nəzarətə götürülür. Bundan sonra həmin şəxs evdən çıxmaq
üçün portala müraciət edərkən ona
evdən çıxmağa icazə verilmir.

S

Bununla yanaşı, COVID-19 xəstəsindən
iltizam da alınır ki, həmin şəxs müalicə
müddətində evdən çölə çıxmayacaq. Əgər
həmin şəxs müalicə müddətində yaşayış
yerini tərk edərsə, onun barəsində qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq tədbir görülür
və şəxs məsuliyyətə cəlb edilir. Çünki COVID-19 xəstəsi müalicə müddətində yaşayış
yerini tərk edərsə, başqasını yoluxdura bilər.
Buna görə də həmin şəxsin evdən çıxması
qadağandır”.
N.Seyidov qeyd edib ki, hazırda ev
şəraitində müalicə olunan şəxslərin sayı
çoxluq təşkil etmir: “Evdə müalicə olunan
COVID-19 xəstələrinin sayı azdır, ümid
edirəm ki, bundan sonra ümumiyyətlə

Ticarət obyektlərində karantin qaydalarına
əməl olunmasına nəzarət gücləndirilir

Trend BİA Avropada nüfuzlu media resursları reytinqində üçüncü yerdədir. “Feedspot” onlayn xidməti reytinqi xəbərlərin
aktuallığı, məlumatın dərc olunma tezliyi,
sosial şəbəkələrdə abunəçilərin sayı kimi
parametrlər əsasında tərtib edib.

Trend BİA Avropada nüfuzlu
media resurslarının ilk
üçlüyündə yer alıb

olmayacaq. Amma COVID-19-a yoluxmuş
adam nəzərə almalıdır ki, o evdən çıxmaqla
bu virusu daha tez yaya bilir. Bununla bağlı
hüquq-mühafizə orqanları da tədbirlər görür.
Bu tip xəstələrin evdən çıxması qanun pozuntusu və xüsusilə başqalarının hüquqlarını
pozmaqdır”.
İşçi qrupu üzvünün dediyinə görə, hazırda evdə müalicə olunan COVID-19 xəstələri
simptomsuz və yüngül xəstələrdir: “Həmin
xəstələr ərazi poliklinikaları tərəfindən
mütəmadi nəzarətdə saxlanılır, onların
müalicəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Ona görə
də həmin şəxslərin evdən çölə çıxması
qadağan edilib”.

İlk üçlükdə, həmçinin “Euronews” və “POLITICO
Europe” nəşrləri yer alıb. “2020-ci ildə izlənməsi tövsiyə
olunan Avropa xəbər saytları” reytinqin ilk onluğuna “EU
Reporter”, “EURACTIV”, “EUobserver Magazine”, “The
Local Spain - International”, “New Europe”, “Radio Free
Europe / Radio Liberty” və “VoxEurope | European news”,
“cartoons and press reviews” saytları daxil olub.
Trend BİA-da çalışan həmkarlarımızı ürəkdən təbrik
edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik.

“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

İnsanların COVID-19-un
əlamətlərini müşahidə edən
kimi test analizi vermədən,
həkim nəzarəti olmadan
özlərini müalicə etməsi
yolverilməzdir. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Cəlal
İsayev bildirib ki, müalicənin
aparılması üçün həkim xəstəyə
baxış keçirməlidir: “İnsanların hansı dərmanlardan
istifadə etməsini həkim müəyyən etməlidir. Kimsə
xəstəliyin bir əlamətini özündə müşahidə edən
kimi özbaşına dərman qəbul edərək “mən artıq
yaxşıyam, həkimə getmirəm” deyə bilər. Amma bu
hal, ümumiyyətlə, xəstənin özünün evdə özbaşına
müalicəsi yolverilməzdir”.

Rusiya Federasiyasında
referendumun rəsmi
nəticələri açıqlanıb
usiya Federasiyasının Mərkəzi
Seçki Komissiyası Konstitusiyaya
dəyişikliklərlə bağlı referendumun
rəsmi nəticələrini açıqlayıb. Protokolların
99,97 faizi hesablandıqdan sonra məlum
olub ki, referendumda iştirak edənlərin 77,
92 faizi Konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə
21,26 faizi əleyhinə səs veriblər.

R

Səsvermədə seçici fəallığı 65,28 faiz təşkil edib.
Qeyd edək ki, referendum aprelin 22-də keçirilməli idi,
lakin koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar səsvermə təxirə
salınmışdı. İyunun 25-dən iyulun 1-dək səsvermə onlayn
və qismən ənənəvi qaydada keçirilib.
Konstitusiyaya dəyişikliklərdə ölkənin ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunması, Rusiya qanunvericiliyinin beynəlxalq qanunvericilik üzərində üstünlüyü,
siyasi sistem və hakimiyyətlə bağlı düzəlişlər, hazırkı ölkə
Prezidentinin növbəti müddətə seçilmək imkanı və digər
məsələlər nəzərdə tutulub.

“Xalq qəzeti”

İqtisadiyyat Nazirliyindən
verilən məlumatda bildirilir ki,
nazirliyin tabeliyində Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilmiş
tədbirdə iri market şəbəkələrinin fəaliyyəti
zamanı Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın müəyyənləşdirdiyi
zəruri sosial davranış qaydalarına və sanitar-epidemioloji tələblərə, ticarət və xidmət
sahələrində koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması
profilaktikasına əməl olunması vəziyyəti
müzakirə edilib.
Tədbirdə saticıların, istehlakçıların
qoruyucu vasitələrdən istifadəsinin, sosial məsafənin gözlənilməsinin, marketlərə
istehlakçıların məhdudiyyətli girişinin
zəruriliyi, ticarət obyektinin dezinfeksiyaedici
vasitələrlə təmin olunmasının zəruriliyi bir
daha sahibkarların diqqətinə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, pandemiyanın mənfi təsirlərinin

uzun müddət davam edəcəyi istisna olunmur. Bu baxımdan istər cəmiyyət, istərsə də
sahibkarlar yaranmış yeni tələblərə uyğunlaşmalı, biznes yeni şərtlər, sanitar-karantin və sosial-davranış qaydaları əsasında
işləməyə öyrənməlidir.
Ticarət və xidmət obyektlərinin də yeni
qaydalara tez vərdiş etməsi onların biznes fəaliyyəti üçün vacibdir. Qeyd edilib
ki, bu tələblərə riayət edilməsinə nəzarət
məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi aidiyyəti
qurumlarla birlikdə monitorinqləri davam
etdiriləcək və müəyyən olunmuş tələblərə
əməl etməyən ticarət obyektləri barəsində
ciddi tədbirlər görüləcəkdir.
Görüşdə market şəbəkələri rəhbərlərinin
təklifləri dinlənilib, sualları cavablandırılıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Enerji sahəsində əməkdaşlığa və
innovasiyalara daha açıq olmalıyıq
Qlobal energetika üçün də xarakterik olan qeyri-sabitlik, qeyri-müəyyənlik və mürəkkəblik
vəziyyətində milli və qlobal səviyyələrdə əməkdaşlığa, innovasiyalara daha açıq olmalıyıq.
Məhz birgə səylərlə baş verən dəyişikliklərə çevik reaksiya verərək qeyri-sabit enerji sisteminin
problemlərini imkanlara çevirə və qlobal energetikanın aktual məsələlərinin həllində müsbət
nəticələrə nail ola bilərik. Bunu Energetika naziri Pərviz Şahbazov Beynəlxalq Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzi və “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun birgə təşkilatçılığı və Rusiyanın
Energetika naziri Aleksandr Novakın da iştirakı ilə keçirilən “Qlobal energetika və beynəlxalq
siyasi risklər” adlı beynəlxalq konfransda çıxış edərkən deyib.

İnsanların test analizi
vermədən özlərini müalicə
etməsi yolverilməzdir
C.İsayev bir çox insanların özlərini COVID-19-la
mübarizəyə hazırlamaq üçün arbidol dərmanından
istifadə etməsini də yolverilməz sayıb: “Arbidol COVID-19
virusuna çox zəif təsir göstərir. İnsanlar bütün hallarda orqanizmlərini virusa hazırlamaq istəyirlərsə, bunu
dərmanla deyil, düzgün qidalanma ilə etməlidirlər. Özünü virusdan qorumağa hazırlayan insan yaxşı, vitaminli
qidalar qəbul etməli, yaxşı yatmalı, stressdən uzaq olmalı,
zərərli vərdişlərini tərgitməlidir. Bütün bunlar immunitetin
güclənməsinə səbəb olan faktorlardır. Sağlam qidalanma,
sağlam yuxu, zərərli vərdişlərin tərgidilməsi orqanizmin
təbii şəkildə güclənməsinə səbəb olur”.

İqtisadiyyat Nazirliyində iri
market şəbəkələrinin rəhbərləri və
menecerləri ilə onlayn görüş keçirilib. Görüşdə İqtisadiyyat nazirinin
müavini Niyazi Səfərov, nazirliyin
digər rəhbər vəzifəli şəxsləri və
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyinin (TƏBİB) nümayəndələri
iştirak ediblər.

Energetika Nazirliyindən
verilən məlumatda bildirilir ki,
nazir “OPEC plus” formatında
tənzimləmə mexanizminə qayıdışı və aprel ayında tarixi qərarın
qəbulunu bu istiqamətdə ilk
addımlardan biri kimi qeyd edib.
Diqqətə çatdırılb ki, “OPEC
plus” razılaşması hazırda bazara
yeganə dəstək verən vasitədir.
Bununla belə dünya iqtisadiyyatında geriləmə və məhdud
iqtisadi aktivlik müddətinin
uzanması tələbata ciddi şəkildə
təzyiq edir. Dünyada neftə
gündəlik tələbat birinci rübdə 6,4
milyon barrel azalmışdısa, ikinci
rübdə bu göstərici, təxminən,
17 milyon barreldən çox olub.
İlin ikinci yarısı üçün azalma
tendensiyasının zəifləyəcəyi
gözlənilir. Lakin, təəssüf ki, bu
qeyri-müəyyənliklər mühitində,
tələbatın yaxın bir tarixdə tam
bərpasını əminliklə söyləmək

mümkün deyil. Müxtəlif
qiymətləndirmələrə görə, neft bazarının sabitləşməsi üçün ən azı
2 il vaxt lazımdır: “Düşünürəm
ki, qeyri-ordinar situasiyada
neft ölkələrinin üzərinə düşən
əsas missiya əməkdaşlıq və
həmrəylik əsasında “OPEC plus”
formatının dayanıqlı və səmərəli
mexanizm kimi fəaliyyətini,
öhdəliklərin icrasını təmin
etməkdir. Neft bazarında sabitlik
bütün neft istehsalçılarının
marağında olan məsələdir və bu
baxımdan, digər iri neft istehsalçılarının cəlbi ilə “OPEC plus”
formatının genişləndirilməsi
vacibdir. Öhdəliklərin icrasına
gəldikdə isə hesab edirəm ki,
“OPEC plus” ölkələrinin iyul ayı
daxil olmaqla üç aylıq performansı növbəti addımlar üçün
baza olacaq. Azərbaycan öz
öhdəliklərinə sadiqdir və müasir
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zərbaycanda taxıl
zəmilərinin 70,5 faizində
biçin başa çatıb. İyulun
2-nə olan operativ məlumata
görə, 716682 hektar biçilmiş
sahədən 2269775,4 ton məhsul
yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta
məhsuldarlıq 31,7 sent/ha təşkil
edir.Arpa sahələrinin biçini
yekunlaşmaq üzrədir. Ölkə üzrə
370 min hektara yaxın payızlıq
arpa əkini aparılıb, bugünədək
322878 hektar sahədə biçin
başa çatıb. Hazırda dağətəyi
rayonlarda arpa biçini davam
edir. Sahələrdən ümumilikdə
976992,6 ton arpa yığılıb. Arpa
üzrə orta məhsuldarlıq 30,3
sentner təşkil edir. Dağətəyi
rayonların əksəriyyətində arpa
biçini başa çatıb.
Buğda sahələrində biçin davam
edir. Ölkə üzrə 641 min hektar buğda
sahəsinin 393804 hektarında biçin yekunlaşıb. Sahələrdən 1292782,8 ton buğda
yığılıb. Buğda üzrə orta məhsuldarlıq
hazırda 32,8 sentner təşkil edir.

qlobal energetika sistemində
aktiv rolunu davam etdirəcək”,deyə nazir əlavə edib.
Pərviz Şahbazov
Azərbaycanın enerji ölkəsi kimi
hazırkı mövqeyini müstəqillik
illərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin qətiyyətli
iradəsinin məhsulu olan neft
strategiyasının nailiyyətləri ilə
əlaqələndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən enerji
siyasətinin enerji layihələri
ilə qitələrarası inteqrasiya və
enerji təhlükəsizliyinə, rifaha,
dövlətlər arasında qarşılıqlı
faydalılıq prinsipinə əsaslanmış
əməkdaşlıq mühitinə töhfələr
verdiyini bildirib. Nazir belə
bir siyasətin töhfəsi kimi Cənub
Qaz Dəhlizinin əhəmiyyətini
vurğulayıb: “Cənub Qaz
Dəhlizinin Avropaya qazın

çatdırılmasını təmin edən
sonuncu seqmenti --TAP üzrə
işlər pandemiyanın yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq başa
çatır. Cənub Qaz Dəhlizinin
cari ilin sonuna kimi- enerji
sektorunun ağır dövründə tam
istismara verilməsi planlaşdırılır.
Cənub Qaz Dəhlizi ölkəmizin
qaz sektorunun inkişafına və
qaz istehsalının artması ilə
sənaye müəssisələrinin yaranmasına təkan verən və davamlı
inkişafı təmin edən layihədir.
Ölkədə qaz hasilatının bu il 38,2
milyard Kubmetrə, 2022-ci ildə
44,5 milyard Kubmetrə çatması
gözlənilir.”
Pandemiyanın enerji transformasiyasını sürətləndirməsi
prosesindən də bəhs edən nazir
ölkəmizdə islahatlar prosesinin
tərkib hissəsi kimi elektroenergetika sistemində, xüsusilə
bərpa olunan enerji sahəsinin
inkişafında dönüş yaradacaq
işləri də diqqətə çatdırıb. Nazir
deyib ki, bərpa olunan enerji
sahəsində qanunun qəbulunu
gözləmədən beynəlxalq enerji
şirkətləri ilə aparılan danışıqların müsbət nəticəsi kimi 240
MVt gücündə külək və 200
MVt gücündə günəş enerjisi
üzrə pilot layihələrin icrasına
başladıq. Bərpa olunan enerji
mənbələrinin payının 2030-cu
ilədək 30 faizə çatdırmaq üçün
1000 MVt-a yaxın əlavə güclərin
yaradılması istiqamətində də
hazırlıq görülür.
Nazir, həmçinin Rusiya ilə energetika sahəsində
əməkdaşlığın iki ölkə arasında
münasibətlərin inkişafındakı
rolundan da bəhs edib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda indiyədək
2,3
2,3 milyon
milyon tondan
tondan çox
çox
taxıl
taxıl yığılıb
yığılıb
Bu günə olan operativ məlumata
görə, biçin prosesində 1426 kombayn
iştirak edir. Bunlardan 465-i “Aqrolizinq”
ASC-nin biçin aparılan bölgələrdəki
rayon bölmələrinin balansında olan
kombaynlardır. “Aqrolizinq” tərəfindən
biçin başa çatmış Aran bölgələrindən və
biçin aparılmayan dağlıq bölgələrdən

aktiv biçin zonasına əlavə 226 kombayn
dislokasiya olunub. Biçində həmçinin
fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində
olan 735 kombayn iştirak edir.
Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda
1010218 hektar sahədə payızlıq taxıl
əkilib. Biçin davam edir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Dünyada hazırlanmaqda olan
vaksinlərin sayı açıqlanıb
Hazırda dünyada koronavirusa qarşı 141
vaksinin hazırlanması davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Gebreyesus bildirib
ki, bəzi preparatların tam hazır olmasına bir
neçə ay qalır.
ÜST rəhbəri qeyd edib ki bu vaksinlərin tam müdafiə
etməsinin təminatı olmasa da, təşkilat vaksinlərə ümid
bəsləyir.
Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Böyük Britaniya və
İsveçin “AstraZeneca” birgə şirkəti və ABŞ-ın “Moderna”
şirkətinin vaksin hazırlığının sürətlə getdiyi bildirilmişdi. Bu
şirkətlərin məhsulunun yaxın zamanlarda ikinci və üçüncü
mərhələdə sınaqdan keçiriləcəyi gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda
5G texnologiyası
tətbiq olunmur
COVID-19 pandemiyası dövründə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda 5G texnologiyasının bu xəstəliyin daha çox yayılmasına
səbəb olduğu barədə fikirlər səsləndirilir.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki,
5G yeni 5-ci nəsil internet texnologiyasıdır:
“Bu texnologiya bizi super sürətli və kəsintisiz
internetlə təmin edir.

Belə ki, 5G texnologiyasında tətbiq edilən radiotezliklər
ionlaşdırmayan radiospektr diapazonunda yerləşir. İonlaşdırmayan radiotezliklərinin insan sağlamlığına təsirləri
mütəmadi olaraq beynəlxalq institutlar tərəfindən tədqiq
edilir.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında 5G texnologiyası tətbiq olunmur. Sadəcə bir müddət
öncə, “Bakutel-2019” çərçivəsində 5G pilot layihə olaraq,
paytaxt Bakıda qısa zaman kəsiyində test edilib”.

“Xalq qəzeti”
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...Bir neçə əsr əvvəl avropalılar Şərqə
gəlib çıxanda çay burada artıq geniş yayılmışdı. 1610-cu ildə Hollandiya tacirləri
Yava adasından gətirdikləri “ilahi otu”
dəmləməyi və gündə 40-50 fincan çay
içməyi məsləhət görmüşlər. Bir həkim yeni
içkiyə o qədər pərəstiş edibmiş ki, müalicə
üçün xəstələrə ancaq çay yazırmış. Bu içki
Rusiyada də bəyəniləndən sonra oradan Çinə
çay üçün bütöv karvanlar yola düşüb. XIX
əsrin əvvəllərində Krıma bir neçə çay kolu
gətirilib və tədricən plantasiyalar salınıb.
Azərbaycanda ilk dəfə 1912-ci ildə (bəzi
mənbələrdə 1886-1890, bəzilərində 1896-cı
illərdə) Lənkəranın Bürcəli kəndi ilə SeyidTürbə arasındakı yerdə, buraya köçmüş
mülkiyyətçi M.Novoselov ona məxsus
sahədə Gürcüstandan gətirdiyi çay toxumlarını əkib. Bu, ölkəmizdə çayçılıq tarixinin
başlanğıcı olub.
1928-ci ildə Lənkəran və Astarada,
1936-cı ildən Masallıda, daha sonralar
Zaqatala, Balakən, Qax rayonlarında çay
plansiyaları salınıb. 1932-ci ildə respublikamızda ilk dəfə Lənkəranın Havzava kəndində çay “kolxozu” – birgə
təsərrüfatı yaradılıb. Burada 50 hektar
sahədə çay əkilib. 1937-ci ildə isə ilk çay
fabriki istifadəyə verilib və qutularda ilk
“Azərbaycan çayı” buraxılıb. Yaşlı nəsil
sovet dönəminin “Krasnodar çayı”, “Ekstra”,
“Gürcüstan çayı”, “Azərbaycan çayı”, “Əla
növ”, “Buket” kimi sort və markalarını yaxşı
xatırlayır. Azərbaycan çayı SSRİ-nin 200-ə
yaxın şəhərinə və bir sıra xarici ölkələrə
ixrac edilirdi. Bir vaxtlar respublikamızın 6
rayonunun 63 təsərrüfatında 3413 hektardan
çox çay plantasiyası vardı, 14 çay emal edən,
2 çayçəkici və qablaşdırıcı fabrik fəaliyyət
göstərirdi. Hər il 34 min ton çay yarpağı
hazırlanırdı. Lənkəran çayı 1981-ci ildə
Almaniyanın Leypsiq şəhərində keçirilən
müsabiqədə “Azərbaycan buketi” mükafata
və qızıl medala layiq görülüb. 2002-ci ildə
İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən
çay sərgisində Azərbaycan çayı “XXI əsr
Avropanın qızıl mükafatı”nı alıb. Dünyanın
çayçılıq üzrə nüfuzlu mütəxəssis-alimlərinin
iştirakı ilə keçirilən müsabiqədə çayımız
keyfiyyəti və tərkibindəki 130-dan artıq
kimyəvi maddəyə görə birinci olub.
...Ötən əsrin 80-90-cı illərində Lənkəran
rayonuna rəhbərlik etmiş Dilruba Camalova müsahibələrinin birində qeyd edirdi ki,
Hindistanın dövlət başçısı, sabiq baş naziri
İndira Qandi bölgəmizdə yetişdirilən ilk
dərimli “buket” çayını çox xoşlayırmış,
onun xahişi ilə hər il Lənkərandan Dehliyə
700-800 kiloqram yüksək keyfiyyətli quru
çay göndərilirdi. Hindistan bütün dünyaya
çay ixrac etdiyi halda, bu ölkənin başçısı
Azərbaycan çayına üstünlük verirdi. Yeri
gəlmişkən, qeyd edək ki, həmin illərdə Hindistandan Azərbaycana gətirilən furuş çayın
bir qismi də cənub bölgəsində qablaşdırılırdı.
Ölkəmizdə çayçılığın məhsuldarlığı
daim dinamik səciyyə daşıyıb. Əgər 100 il
öncə– inqilabdan əvvəl hər hektardan 300400 kiloqram çay yarpağı yığılırdısa, indi
ən yaxşı çaybecərənlər mövsüm ərzində hər
hektardan 8-10 min kiloqram çay yarpağı
yığırlar.
Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə əsas
hissəsi Lənkəran iqtisadi rayonunun payına
düşməklə, 21 min hektara yaxın ərazidə çay
bitkisinin becərilməsi imkanı var. Təəssüf ki,
1990-cı illərdən etibarən ölkədə çay sahələri

və istehsalı tədricən azalmağa başlamışdır.
Yalnız 2002-ci ildə Azərbaycanda çayçılıq
haqqında qanun qəbul edildikdən sonra
mənfi hallar aradan qaldırılıb, çayçılığın
təşkilinin, çay istehsalının, emalının və
dövriyyəsinin tənzimlənməsinin, habelə
çay məhsullarının keyfiyyətinin təmin
edilməsinin hüquqi əsasları müəyyən edilib.
Üç il öncə cənub bölgəsinə səfəri zamanı
çayçılığın vəziyyəti ilə yerindəcə tanış
olan Prezident İlham Əliyev Lənkəran və
Astaranın plantasiyalarına da baş çəkib.
Dövlət rəhbərinin orada keçirdiyi respublika
müşavirəsində aqrar bölməsinin mühüm

proqramı sayəsində çayçılığa dövlət dəstəyi
gücləndirilib. Çay istehsalına maraq ilbəil artır.
Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2027-ci
ilədək çay əkini sahələrinin 3000 hektara, yaşıl
çay yarpağı yığımının 8,5 min tona çatdırılması
nəzərdə tutulur.
Azərbaycanda ən böyük çay istehsalçılarından biri “Azərsun Holdinq” dir. Onun
“Sun Tea” fabriki məşhur çay markalarının
istehsalçısıdır. Burada qara çay, yaşıl çay,
meyvəli çaylar hazırlanır. Şirkətlər qrupunun
Azərbaycanın cənubunda – Lənkəran və
Astarada paketləmə müəssisələri də fəaliyyət
göstərir. Ən seçilmiş çay y arpaqlarını emal

bağlarının sahəsi artıq 100 hektara çatdırılıb.
Müxtəlif vitaminlərlə zəngin olan bu meyvə
insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Eyni
zamanda bu məhsulun ətirli keyfiyyətləri
parfümerya sənayesi üçün yararlıdır. Hazırda
dağətəyi ərazilərdə terras üsulu ilə subtropik
bitkilərdən ibarət yeni plantasiyalar da bəhrə
verir. Rayonun ərazisində “Fruit Garden”

Çayçılıq və sitrus
meyvəçiliyinin inkişafı iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə gözəl nümunədir
zərbaycan dünyada özünün nefti və qazı ilə bərabər, nadir kənd təsərrüfatı məhsulları,
o cümlədən, çayı və sitrus meyvələri ilə də tanınır. Ölkəmiz bu sahədə də dayanıqlı inkişaf etməkdə, ərzaq bolluğuna töhfələr verməkdədir. Mühüm dövlət proqramları
aqrar sahəni durmadan irəli aparır, bölgələrimizdə məşğulluq imkanlarını artıran sənaye
təyinatlı və ixracyönümlü müəssisələr yaradılır və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını
təmin edir. Ç
 ayçılıq və sitrusçuluq heç də hər ölkədə yaradıla bilən istehsal sahələri deyil. Bundan
ötrü əlverişli subtropik təbii-iqlim xüsusiyyətlərinin, münbit becərmə şəraitinin olması vacibdir.
Tanrının lütfü Azərbaycan torpağını, məhz bu özəlliklə də şərəfləndirib.
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sahələri olan çayçılığın, sitrusçuluğun
və çəltikçiliyin inkişafı məsələləri ətraflı
müzakirə edilib və Prezident İlham Əliyev
bu sahələrin intensivləşdirilməsini mühüm
məsələ kimi qarşıya qoyub. Toplantıda
müasir elmi əsaslara söykənərək aqrar
sahənin, xüsusən də bölgə üçün ənənəvi
sayılan çayçılığın və sitrusçuluğun da inkişaf
etidirilməsi vacib məsələ kimi önə çəkilib.
Cənab Prezidentin müşavirədəki proqram
xarakterli nitqi və kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına göstərilən dövlət qayğısının
daha da artması bu sahəyə yeni, işgüzar
yanaşma formalaşdırıb.
Son illərdə görülən tədbirlər sayəsində
çay plantasiyalarının sahəsi 2010-cu illə
müqayisədə 2 dəfə artdı, məhsul istehsalı
isə 800 ton civarına çatdı. Prezident İlham
Əliyevin 2018-ci il 12 fevral tarixli sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci
illər üçün Dövlət Proqramı qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin görülməsinə
təkan verib, çayçılığın inkişafında mühüm
nəticələr əldə edilməsinə stimul yaradıb. Ölkə
rəhbərinin 2017-ci il 12 sentyabrın 12-də
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında sitrus
meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamına
uyğun olaraq hazırlanmış bu onillik dövlət

edərək “Azerçay” markası ilə dünya bazarına təqdim edən müəssisə Azərbaycanın
şöhrətini bütün dünyaya yayır. Bu çayın tərkibində 28-30 faiz əsas keyfiyyət
göstəricisi olan tanin, 5-6 faiz kofein, 46-50
faiz ekstratlı maddələr var. Çox nadir halda
rəng, ətir və dad eyni vaxtda bir çayda mövcud olur ki, bu da məhz bizim çaylarda var.
“Astaraçay” MMC-də quru çay istehsalı
üçün istifadə edilən xammal yalnız Astara
və Lənkəran rayonlarındakı plantasiyalardan
tədarük olunur. Həmin plantasiyalarda əkilən
“Kolxida” çay toxumları Batumidəki Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun tədris-təcrübə
sahəsindən alınıb. Toxumlar yerli şəraitə
uyğunlaşdırılaraq əkilib. Ekoloji cəhətdən
təmiz şəraitdə yetişdirilən çayın becərilməsi
və emalı zamanı kimyəvi qatqıdan istifadə
edilmir. Respublikada mövcud çay plantasiyalarının, təxminən, 31 faizi , çay istehsalının isə 61 faizi Astara rayonunun payına
düşür. Rayonun çay sahələrindən 2019-cui
ildə 583 ton və ya əvvəlki ilə nisbətən
6,6 faiz çox məhsul yığılıb. Məhsuldarlıq
isə 1,8 sentner artaraq 30,2 sentner olub.
Rayonda çayçılıqla 5 kənd təsərrüfatı
müəssisəsi məşğuldur və 2019-cu ildə həmin
müəssisələr tərəfindən 241,6 ton, əhali
təsərrüfatları tərəfindən isə 323,6 ton yaşıl
çay yarpağı istehsal edilərək təhvil verilib.
Ötən ildə Astarada fiziki şəxslər və pay
torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən yeni salı-

ton olmaqla, 30 milyon manatlıq məhsul
istehsal olunub. Mövcud sitrus bağlarının
tədricən yeni növ tinglərlə əvəzlənməsi
qarşıya prioritet vəzifə kimi qoyulub. Bu
da öz növbəsində gələcəkdə məhsuldarlığın
artmasına və istehsalçıların daha çox gəlir
əldə etməsinə səbəb olacaq.
Lənkərandakı çay plantasiyalarının
483 hektarı son illərdə salınıb. Hər hektara
görə fermerlərə 700 manat subsidiyanın
ödənilməsi çaybecərmədə əlavə stimul
yaradıb. Nəticədə rayonda çay plantasiyaları genişləndirilərək 641 hektara çatdırılıb.
Təsərrüfatlarda çay yarpağı intensiv üsulla
may ayından sentyabradək hər gün yığılır.
Ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə kənd
təsərrüfatına diqqətin artırılması Lənkəran
rayonunda sitrus bitkiləri əkini ilə məşğul
olan əməkçiləri də xeyli həvəsləndirib. Xüsusi karantin rejiminə baxmayaraq, onların
əlləri bir gün də olsa, işdən soyumayıb.
Torpaq adamları becərdikləri məhsulları
karantin rejimi dövründə bazara çıxarmaqda
heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmırlar.
Sitrus meyvəçiliyi çox gəlirli sahə olduğundan rayonun təsərrüfat subyektlərində
limon, naringi, kivi, apelsin, kinkan, feyxoa
və digər subtropik sitrus bitkiləri əkini geniş
vüsət alıb. 2015-ci ildən başlayaraq “Gilan
Orchards” MMC tərəfindən Cənubi Koreyadan gətirilərək Lənkəranda yetişdirilməyə
başlanmış “Hallobonq” sortlu sitrus meyvə

da ittiham edilərək parlamentdə keçirilmiş səsvermədən sonra toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilmiş,
əslində hakimiyyətin bu addımlarına
səbəb isə Q.Tsarukyanın bir müddət
əvvəl Paşinyan hökumətinin istefasını tələb etməsi olmuşdur.
Məqalədə qeyd edilir ki, Paşinyan
hökumətinin tənqidçiləri sırasına,
eyni zamanda, iyunun 25-də ötən ilin
dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlı
parlamentin fövqəladə iclası zamanı
“İşıqlı Ermənistan” partiyasının deputatı Mane Tandilyan da qoşulmuş
və deputat öz çıxışında Ermənistan
hökumətinin məhkəmə, sosial və
iqtisadi islahatlar sahəsində heç bir
uğur əldə etmədiyini bildirmişdir.
Jurnalist, habelə qeyd edir ki,
N.Paşinyanın ölkə konstitusiyasını
dəyişdirmək, habelə 2016-cı ilin aprel
döyüşlərindəki uğursuzluqla bağlı
S.Sarkisyanın dindirilməsi və həbs

İtaliyanın “European Affairs” onlayn
jurnalında italyan jurnalist C
 uliano
Bifolkinin “Paşinyanın rəhbərlik e
 tdiyi
Ermənistan daxili s
 iyasi böhran,
COVID-19 təhdidi və milli iqtisadiyyatın
gələcəyinə şübhələr arasında” adlı
məqaləsi dərc olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
məqalədə hazırda Ermənistanda
dərin siyasi böhranın hökm sürdüyü,
bu ölkədə COVID-19 pandemiyası
səbəbindən ağır fövqəladə vəziyyətin
hökm sürdüyü və bu göstəriciyə
görə də Qafqazda ən acınacaqlı
vəziyyətin məhz Ermənistanda
olduğu, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının
hələ də digər dövlətlərin yardımlarından və diaspor ianələrindən asılı
olduğu bildirilir.
Qeyd olunur ki, 2018-ci ildə
“məxməri inqilab”dan sonra
Ermənistanda davamlı və sabit
demokratiyaya ümidlər yaradan
rəhbərlik dəyişikliyi baş versə də, 2
ildən sonra baş nazir Nikol Paşinyanın getdikcə daha çox güc və rol əldə
etməsi hazırkı hökumətin daxilində
dərin ziddiyyətlərə və ölkədə demokratiya ümidlərinin puç olmasına
gətirib çıxarır.
Müəllif bildirir ki, 2018-ci ildə
hakimiyyətə gələn hazırkı rəhbərliklə
keçmiş prezidentlər Serj Sarkisyan
və Robert Koçaryana bağlı Dağlıq
Qarabağ regionundan olan ailə/klan
əsasında qurulmuş köhnə erməni
nomenklaturası arasında dərin
ziddiyyətlər yaşanmaqdadır. Hətta
Nikol Paşinyanın özünün belə öz
çıxışlarında ölkədə siyasi iğtişaşların
baş verməsinin mümkün olduğunu
bildirdiyini vurğulayan jurnalist yazır
ki, Ermənistan baş nazirinin fikrincə,
mövcud hökuməti devirmək üçün
S.Sarkisyanın və R.Koçaryanın
ətrafının səy göstərdiyi siyasi iğtişaşlar ölkənin sabitliyinə hər an təhdid
yarada bilər.
Jurnalist qeyd edir ki, Sovet
İttifaqının dağılması nəticəsində
müstəqillik əldə etmiş Ermənistanda
ölkəni idarə etmək üçün mübarizə
aparan “oliqarx” qruplar və ya
klanlar arasında daxili çəkişmələrlə
xarakterizə edilən sistem mövcuddur
və bununla Ermənistan himayədarlıq

nan bağlar hesabına sitrus meyvələri sahəsi
4035 hektara çatdırılıb. Təcrübə mübadiləsi
sayəsində rayona şaxtaya davamlı “Satsuma” yapon sitrus sortunun tingləri gətirilib,
innovativ üsullarla 2019-cu ildə 201 hektar
yeni sitrus meyvə bağları salınıb. Bu da
əvvəlki illərlə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.
Məhsuldarlıq ilbəil artaraq ötən il 43 min

MMC tərəfindən 150 hektar istifadəsiz
torpaq sahəsində müasir texnologiya əsasında
Tükiyədən gətirilmiş məhsuldar sitrus ağaclarından ibarət yeni bağlar salınıb. Bağlarda
damcı üsulu ilə müasir suvarma şəbəkəsi
və ölkədə ilk dəfə olaraq şaxtanın təsirini
azaldan “Donqoruyucu Pərvanə” mexanizmi
quraşdırılıb. Rayonda fermerlərə və fərdi
sahibkarlara məxsus 1434 hektar sitrus və
suptropik meyvə bağları var. Keçən təsərrüfat
ilində sitrus bağlarından, ümumilikdə, 14341
ton məhsul yığılaraq ölkədaxili və xarici
bazarlara çıxarılıb.
İqtisadi rayonlarımız sırasında Lənkəran
zonası limon istehsalının 98 faizini təmin
edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi
ilə cənub bölgəsində limon bağlarının daha
da genişləndirilməsi fərəh doğurur. Aqrar
Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKIA)
həyata keçirdiyi pilot layihə çərçivəsində
35000 ədəd limon tingi alınıb və Lənkəran
rayonunun 28 kəndində 50 hektar ərazidə
əkilərək yeni bağlar salınıb, eləcə də 100
hektar sahəni əhatə edən mövcud bağlar
bərpa edilib. 2 illik tinglərin növbəti ildən
başlayaraq məhsul verəcəyi gözlənilir.
Pilot layihə çərçivəsində 300-dən
artıq fermer üçün təlimlər keçirilib. Bundan əlavə, onlara sitrus bağlarında əkin
və qulluq işləri aparmaq üçün traktorlar,
müxtəlif qoşqu və avadanlıqlar verilib.
Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi
(AMAL) subkomponenti kimi icra olunan bu
layihələr xüsusilə gənclərin kənd təsərrüfatı
sahəsində məşğulluğunun artırılmasına yönəldilib. İnnovativ ideyaların cəlb
edilməsi və dəstəklənməsi məqsədi daşıyan
layihəni BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatı (FAO) ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi birgə həyata keçirir.
Masallıda yeni çay plantasiyalarının
salınması davam edir. Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin həyata keçirdiyi pilot layihə
çərçivəsində 540 min çay tingi alınaraq bu
rayonun 5 kəndinin fermerlərinə məxsus 15

və iqtisadi qaynaqlarını öz əlində
cəmləşdirmək məqsədi daşıyan
hakim bir elita yaratmaqda günahlandırır. Bu ittihamların Ermənistanın
siyasi və diplomatik çevrələrində
böyük səs-küyə səbəb olduğunu deyən jurnalist M.Minasyana
istinadən N.Paşinyanın indi öz
postunda əyləşərək artıq ölkədə
demokratiyanın yoxluğunu inkar
etmədiyini və bununla Ermənistanın
bir növ “Paşinyanstan”a (Paşinyan ölkəsinə) çevrildiyini bildirir.
Məqalədə M.Minasyanın Rusiyada
iyunun 17-də Krasnodar və Voronej
şəhərlərində cinayət işlərinin açılması ilə ortaya çıxan tütün qaçaqmalçılığında, qanunsuz metal, brilyant
ixracı, Gümrüdəki gömrük binası kimi
dövlət infrastruktur layihələrinin tikintisi ilə bağlı büdcənin şişirdilməsində
N.Paşinyan və arvadını ittiham etdiyi
deyilir. Habelə jurnalist qeyd edir ki,

İtaliya jurnalı Ermənistandakı acınacaqlı
daxili siyasi vəziyyətdən yazır
köklərinə əsaslanan sovet sisteminə
qayıdaraq Brüssel ilə əməkdaşlıq
etməkdə maraqlı olan bir sıra postsovet ölkələrinin səy göstərdiyi Avropa
İttifaqı tərəfindən qurulan demokratik
prinsiplərdən uzaqlaşır.
Ermənistanın “Hraparak”
qəzetinə istinadən R.Koçaryanın
həbsxanadan çıxdıqdan sonra S.Sarkisyanla görüşünün
təfərrüatlarından danışan jurnalist hər
iki şəxsin N.Paşinyanı Ermənistan
dövlətinə təhlükə hesab etdiyini və
bu səbəbdən onların məqsədinin
Paşinyan rejiminə son qoymaq üçün
müxalifətdaxili ziddiyyətləri aradan
qaldırmaq və müxalifəti birləşdirmək
olduğunu bildirir.
Müəllif qeyd edir ki, 2018-ci ildə
hakimiyyətə gələn N.Paşinyan həm
S.Sarkisyan, həm də R.Koçaryana
qarşı kəskin hərəkətlər nümayiş
etdirmiş, müxalifəti bölməyə və
müxalifət liderlərinə qarşı məhkəmə
proseslərinə başlamışdır. Bu xüsusda, R.Koçaryanın məhkəmə işinin
böyük səs-küyə səbəb olduğunu
deyən jurnalist Rusiya Prezidenti

V.Putinin şəxsən məsələyə müdaxilə
etməyə çalışaraq Koçaryanın azad
edilməsini təmin etdiyini və bu
proseslərin İrəvan ilə Moskva arasındakı münasibətlərin soyumasına
gətirib çıxardığını bildirir.
Jurnalist vurğulayır ki,
Ermənistan əhalisi N.Paşinyana
ölkədə ailə/klanlar üzərində qurulmuş əvvəlki Koçaryan və Sarkisyan
hakimiyyətindən fərqli bir sistem
yaratmaq ümidi bəsləyirdi. Lakin
cəmi 2 il sonra xalqda N.Paşinyana
münasibətdə konsensus kəskin
azalmış və onunla hakimiyyətin digər
təmsilçiləri və siyasi partiyaların
liderləri arasında ciddi ziddiyyətlər
ortaya çıxmışdır. Bu xüsusda, hazırda N.Paşinyanın ən təhlükəli rəqibi
və düşməninə çevrilmiş “Çiçəklənən
Ermənistan” partiyasının sədri Qagik
Tsarukyanı nümunə gətirən jurnalist
qeyd edir ki, iş adamı Q.Tsarukyan
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik
Xidməti tərəfindən təqdim edilmiş
sübutlara əsasən 2017-ci il seçkiləri
zamanı 17 mindən çox səsi pul
müqabilində aldığı üçün korrupsiya-

olunması işi kimi təşəbbüsləri ciddi
müqavimətlə üzləşmişdir.
Məqalədə bildirilir ki, əgər indiki
daxili siyasətdə Ermənistanın baş
naziri bir tərəfdən öz hökumətinin
daxilində güclü müqavimətlə
qarşılaşırsa və digər tərəfdən isə
R.Koçaryan və S.Sarkisyanı həbs
etmək planının uğursuzluğunun
şahidi olursa, xarici siyasətdə də
Ermənistan ölkənin iqtisadi cəhətdən
yaşaması üçün zəruri olan və
Avrasiya İqtisadi Birliyi sayəsində
Qafqaz bölgəsində yerləşdiyi təcrid
vəziyyətindən çıxmasına imkan
verən Rusiyanın dəstəyini yavaş-yavaş itirməkdədir.
Ermənistanın hazırda yaşadığı böhranın diplomatik çevrələrdə
də ciddi müzakirə olunduğunu
yazan jurnalist bu xüsusda diqqəti
Ermənistanın Müqəddəs Taxtdakı keçmiş səfiri, S.Sarkisyanın
kürəkəni Mikayel Minasyanın son
açıqlamalarına yönəldir. Jurnalist
bildirir ki, M.Minasyan N.Paşinyanı
və onun həyat yoldaşı Anna Hakobyanı ölkənin gücünü, maliyyə

M.Minasyan N.Paşinyanın rəhbərliyi
altında son 2 ildə Ermənistanda
yaradılmış polis sistemindən bəhs
edərək milli təhlükəsizlik orqanlarının, polisin, prokurorluğun və “Haykakan Jamanak” qəzetinin təbliğatı
ilə ölkədəki bütün iş adamlarına qarşı
qanuni bir “soyğunçuluq sistemi”
yaradaraq N.Paşinyan və həyat yoldaşına “vergi” ödəmək üçün məcburi
bir sistemin yaradıldığını da bildirir.
İyun ayının əvvəllərində bəzi
KİV-lərin Ermənistan hökumətinin
M.Minasyana bağlı olan bir neçə
müəssisənin, o cümlədən PanArmenia şirkətinin, Lori bölgəsindəki
su elektrik stansiyasının, ölkənin
ən böyük gəmi şirkətinin, İrəvanda
iki lüks otelin və məşhur “Jazzve”
qəhvə şəbəkəsinin fəaliyyətinə həbs
qoyması barədə xəbərlər yaydığını
deyən jurnalist bütün bu hadisələrin
İtaliyada gizlənildiyi ehtimal edilən
M.Minasyanın pulların yuyulmasına dair ittihamlara cavab vermək
üçün Ermənistana qayıtmaqdan
imtina etdikdən sonra hökumətə
qarşı mühacirətdə tənqidçi rolunu

hektar ərazidə əkilib. “Çayçılığın inkişafı
istiqamətində ailə təsərrüfatlarının, kiçik və
orta sahibkarlığın genişləndirilməsi pilot
layihəsi” çərçivəsində lazım olan maşın,
avadanlıq və alətlər də fermerlərin istifadəsinə
verilib. Layihədən 100-dən artıq fermer
faydalanıb. Yerli fermerlərin çay tinglərinə
olan tələbini ödəmək məqsədilə 3 hektar
ərazidə tingçilik sahəsi salınıb. Bu ildən
etibarən qüvvəyə minən qaydalara əsasən, çay
bitkisi ən yüksək subsidiya məbləği verilən
bitkilərdəndir. Tinglər əkildiyi ildən etibarən
7 il müddətində fermer hər hektara görə 700
manat subsidiya alacaq. 7 ildən sonra subsidiya məbləği builki əmsallara görə hər hektara
240 manat olacaq. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə
Masallıda 5 hektar çay sahəsi olduğu halda,
hazırda 120 hektar sahə qeydə alınıb.
Onu da qeyd edək ki, 2018-ci il fevralın 13-də ölkəmizdə sitrus meyvəçiliyinin
inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün
Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Proqram
bu sahənin inkişafına dövlət dəstəyinin
gücləndirilməsinə, sahənin potensial imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsinə
yönəldilib. Başlıca hədəf əhalinin sitrus
meyvələrinə tələbatını daha dolğun ödəmək,
bu məhsulların ixracını artırmaq və kənd
əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin, habelə
maddi rifahının yüksəldilməsinə əlverişli
şərait yaratmaqdır. Dövlət proqramının icrası
nəticəsində 2025-ci ilədək sitrus meyvələri
istehsalı həcminin 100 min tona çatdırılması
nəzərdə tutulur.
Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun
bildirdiyinə görə, dövlət tərəfindən güzəşt və
subsidiyaların hərtərəfli tətbiqi, gübrələrlə
əlaqədar liberallaşmanın genişləndirilməsi
və səyyar satışının təşkili, elmi proqnozlaşma müsbət nəticələr vermişdir. Eyni zamanda minbir əziyyətlə başa gələn məhsulun
saxlanılması, çeşidlənməsi və qablaşdırılması, eləcə də emalı üzrə fəaliyyət göstərən
müəssisələr yaradılmalıdır. Bütün bunlar
fermerləri xüsusilə ruhlandırır.
Lənkəranın Hirkan, Osaküçə, Havzava,
Bürcəli və Xanbulan kəndlərində sitrus
meyvəçiliyi daha geniş yayılıb. Sitrus
bağlarının genişləndirilməsi üzrə hədəf
2000 hektardır. Lənkəran zonasında nadir
subtropik bitki olan kinkan meyvəsi də
yetişdirilir. Kinkanın orqanizm üçün saysız
faydaları var. Ağacında bar ildə üç dəfə
çiçəkləyir. Onu ilboyu dərib yemək olur.
Astarada isə son illərdə 715 hektarda yeni
sitrus meyvə ağacları əkilib, meyvə bağlarının ümumi sahəsi 3830 hektara çatdırılıb.
Bu işlərin görülməsinə 3400 nəfərdən çox
işçi qüvvəsi cəlb olunub. Rayonun Kijəbə
qəsəbəsi ölkəmizdə yüksək keyfiyyətli
sitrus məhsullarının yetişdirildiyi ərazi
kimi tanınır. Bu inzibati ərazi vahidinin
Tüləgüvan kəndindəki təsərrüfatlardan
birində – beş ailəni birləşdirən kəndli fermer
təsərrüfatında bol və keyfiyyətli meyvələrin
yetişdirilməsi üçün sitrusçular gərgin əmək
sərf edir və yüksək gəlir əldə edirlər.
Dövlət başçısının tapşırıqlarını torpaq
adamları özlərinin əməli fəaliyyət proqramına çeviriblər. Bununla da Azərbaycanda
aqrar sahənin, o cümlədən, də çayçılıq və
sitrus meyvəçiliyi ənənələrinin inkişafı təmin
edilir, daxili tələbat ödənilir və idxaldan
asılılıq xeyli azaldılır.

öz üzərinə götürməsi ilə eyni vaxtda
baş verdiyini bildirir. Bu hərəkətlərə
cavab olaraq, M.Minasyanın öz “Facebook” səhifəsində Ermənistanın
baş nazirinə hücum edərək “Yalanın
sonu” başlıqlı bir sıra videolar yaydığını vurğulayır.
Ölkə konstitusiyasına edilmiş dəyişikliklərin Avropa Şurası
Venesiya Komissiyasının sədri
Gianni Buquicchionun etirazına
səbəb olduğunu yazan jurnalist
əlavə edir ki, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin sabiq sədri,
N.Paşinyanın özü tərəfindən
vəzifədən azad edilmiş Hrayr
Tovmasyanın kömək istəyinə
dair məktublarına cavab olaraq
G.Buquiççio Venesiya Komissiyasının Ermənistandakı son hadisələri
yaxından izlədiyini, Ermənistan
hökumətinin verilmiş tövsiyələrə
riayət etməməsindən böyük narahatlıq hissi keçirdiyini qeyd edib. Jurnalist, habelə vurğulayır ki, Avropa
Şurası Ermənistanın ədliyyə naziri
Rüstəm Badasyana cavab olaraq 20
səhifəlik tövsiyə və izahat sənədini
göndərərək konstitusiyanın qorunması məqsədilə məsələyə daha çox
diqqət ayrılmasını və yenidən baxılmasını xahiş edib. Jurnalist qeyd edir
ki, konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı
parlamentdə keçirilmiş səsvermədə
N.Paşinyanın partiyası düzəlişlərin
lehinə səs versə də, “Çiçəklənən
Ermənistan” və “İşıqlı Ermənistan”
partiyaları bunu boykot etmişlər.
Məqalədə bildirilir ki, demokratiya
və sabitlik baxımından narahatdoğurucu siyasi vəziyyətlə yanaşı,
Ermənistanın səhiyyə və iqtisadi
sistemi də həyəcan təbili çalır və COVID-19 ilə bağlı ikinci dalğa riskinin
ən yüksək olduğu 11 dövlət arasında
olan Ermənistan 25 mindən çox
xəstə sayı ilə regionda pandemiyadan ən çox zərər çəkən ölkədir.
Məqalədə “CIA World
Factbook”un məlumatlarına istinadən
Ermənistanın coğrafi və siyasi təcrid
şəraitində olması, ixracatın azalması və ölkə üçün həyati əhəmiyyət
kəsb edən bəzi iqtisadi sektorlarda klanların/ailələrin inhisarının
Ermənistan milli iqtisadiyyatını qlobal
əmtəə bazarlarının dəyişkənliyinə
qarşı həssas vəziyyətə qoyduğu,
Ermənistanın iqtisadi və siyasi
asılılığının olduğu, bu ölkədə strateji infrastrukturun əksər hissəsinin,

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

xüsusən də enerji infrastrukturunun kənardan idarə edildiyi, digər
tərəfdən, erməni diasporundan gələn
ianələrinin ölkənin ümumi daxili
məhsulunun 12-14 faizini təşkil etdiyi
bildirilir. Dünya Bankı tərəfindən aparılmış təhlildə Ermənistanın iqtisadi
göstəricilərinin COVID-19 böhranının
güclü təsirinə məruz qaldığı bildirilir.
Dünya Bankının fikrincə, iqtisadi
yavaşlama işçi qüvvəsinə ehtiyac
duyan sektorlara təsir göstərmişdir,
bu da yoxsulluğun azaldılmasına
mənfi təsir edəcək bir amildir. COVID-19 ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər
Ermənistana çox təsir edəcək və
pandemiyanın uzun müddət davam
edəcəyi ssenaridə Ermənistanın
ümumi daxili məhsulunda ciddi azalmalara gətirib çıxaracaq.
Müəllif məqaləsini bu fikirlərlə
tamamlayır: “Ermənistanın gələcəyi
Paşinyana qarşı irəli sürülən ittihamların doğru olacağı və sübuta
yetəcəyi təqdirdə ağır azadlıqdan
məhrumetmə təhlükəsinə gətirib
çıxara bilər ki, bu da daxili siyasi
qarşıdurmanı və qeyri-müəyyənliyi
daha da dərinləşdirə bilər. Lakin
korrupsiya və ya çirkli pulların yuyulması hallarının kimlərə, o cümlədən
Ermənistan hökumətinə və baş
nazirinə qarşı çıxmış Tsarukyan və
Minasyan kimi şəxslərə necə təsir etdiyini görmək maraqlıdır. Ermənistan
Brüssel ilə 2017-ci ildə imzalanmış
müqavilədən irəli gələrək Avropaya tərəf baxsa da, siyasi gərgin
vəziyyət, ölkədəki və mühacirətdə
olan bir sıra siyasətçilərin, çoxsaylı
kütləvi informasiya vasitələrinin
və qeyri-hökumət təşkilatlarının
ittihamları ölkədə real demokratiya ilə
bağlı ciddi narahatlıqların olduğunu
göstərir. Ermənistan xarici investorların maraqlarına töhfə verən siyasi,
sosial və iqtisadi sabitliyə və açıqlığa
ehtiyac duyur. Gərgin vəziyyət,
hökumətin iradəsi ilə başlanan
məhkəmə prosesləri və COVID-19un ikinci dalğası ehtimalı ölkənin
təhlükəsizliyinə və bütövlüyünə ciddi
şübhə yaradır”.
Məqalənin orijinalı ilə bu
linkdən tanış olmaq mümkündür:
https://www.europeanaffairs.it/
blog/2020/07/01/larmenia-dipashinyan-tra-crisi-politica-internaminaccia-covid-19-e-dubbi-sul-futurodelleconomia-nazionale/.
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“BAKI POLAD BURAZLAR “ ASC-nin 2019-cu il
dekabrın 31-nə mühasibat balansı
manatla
Hesabat dövrü
2019-cu il üzrə

Bölmələrin, maddələrin adları
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas
11568.24
vəsaitlər)
Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Əvvəlki dövr
2018-ci il üzrə

12768.88

Bioloji aktivlər
Təbii sərvətlər
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə
aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
(zərər)
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Sair debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı
Gələcək dövrün xərcləri
Digər aktivlər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR
CƏMİ AKTİVLƏR
Kapital və öhdəliklər
Kapital
Ödənilmiş nominal(nizamnamə)
kapital
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
CƏMİ KAPİTAL

Əsas əməliyyat gəliri
Satışın maya dəyəri
Ümumi Mənfəət
Sair əməliyyat gəlirləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər
Sair əməliyyat xərcləri
Fəaliyyətin dayandırılmasından
mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

99468.55
(19893.71)
79574.85

“BAKI POLAD BURAZLAR” ASC-nin sədri Zakir
Nəsirova
MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ

11568.24

12768.88

227362.11
8578.09

136630.61
41310.57

80.88

6024.88

919298.03
2101.60

882027.25
2101.60

1157420.71

1068094.91

1168988.95

1080863.79+

68066.00

68066.00

70890.58
138956.58

X
68066.00

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)
Bölmələrin, maddələrin adları

Maliyyə gəliri
Maliyyə xərcləri
Asılı və birgə muəssisələrin
mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət
88613.22
(zərər)
Mənfəət vergisi
(17722.64)
Hesabat dövründə xalis mənfəət
70890.58
(zərər)
Hər səhm üzrə mənfəət
Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

Hesabat dövrü
2019-cu il üzrə
858776.48
(440915.00)
417861.48

Əvvəlki dövr
2018-ci il üzrə
804740.47
(253407.78)
551332.69

(281437.58)
(47810.68)

(207057.82)
(244806.32)

88613.22

99468,55

Biz, “BAKI POLAD BURAZLAR” ASC-nin 2019-cu il dekabrın
31-nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il
üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul
vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının
audit yoxlamasını apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin
məsuliyyəti
1.Hazırkı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun
olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik
məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:
-səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı;
- maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim olunması
üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiqi və davam
etdirilməsi;
- müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq olunması;
-şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.
Auditorun məsuliyyəti
2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən
maliyyə hesabatlarına aid rəy bildirməkdən ibarətdir. Sənədlərin
düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı
Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların
tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli və auditi elə şəkildə
planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.
3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və
açıqlamalara aid auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə
yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən,
səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri
qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin
səmərəliliyinə aid rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit
prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən
maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün
müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit
yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot
təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.
4.Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün
kifayət qədər əsas verir.
Rəy
5.Bizcə, təqdim olunan maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından “BAKI POLAD BURAZLAR” ASC-nin 2019-cu
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il
üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun malların təqdim olunmasını
(gəliri 858776.48 manat, ümumi gəlirdən çıxılan xərclər 770163.26
manat, mənfəət 88613.22 manat, mənfəət vergisi 17722.64 manat
və xalis mənfəət 70890.58 manat) balansda düzgün əks etdirir.
“Zaman-Audit” MMC-nin auditoru Hüseyn Cəbiyev
Bakı şəhəri, 10 fevral 2020-ci il.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi
Böyük Qala küçəsi 44, 46, 48 və 50 nömrəli ünvanlarda yerləşən, tikilməsi XVII-XVIII əsrlərə
aid edilən Bakı Xanlarının Ev muzeyinə maşın və avadanlıqların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə
və maliyyə vəziyyəti. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
tender təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzindən,
Bakı şəhəri, Böyük Qala küçəsi 41 nömrəli
(əlaqələndirici şəxs- Səbinə Bağırovadan, telefon - (012) 492-29-10) ünvandan ala bilərlər.
H/h- AZ81IBAZ38090019446242419204
VÖEN- 1702532651
Bank - “Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı”nın Mərkəz filialı
Kod- 805722

VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə

və uyğunluq sertifikatları;
-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) 24 iyul 2020-ci il
saat 17.00-a, tender təklifi və bank təminatını
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 5 avqust
2020-ci il saat 17.00-a qədər, “İçərişəhər”
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin
“İçərişəhər” Muzey Mərkəzinə Bakı şəhəri,
Böyük Qala küçəsi 41 nömrəli ünvana təqdim
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 6 avqust 2020-ci il
saat 17.00-da “İçərişəhər” Muzey Mərkəzində
Bakı şəhəri, Böyük Qala küçəsi 41 nömrəli
ünvanda açılacaqdır.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC

“Azərsu” ASC

daxili vəsaiti hesabına gül buketlərinin
satın alınması məqsədilə

daxili vəsaiti hesabına qovluqların, təbrik
mətnlərinin və açıqcaların adlarının hazırlanması
işlərinin satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departamenti rəisinin müavini
(əlaqələndirici şəxs-Murad Abışevə, telefon- 431 47
67/1087 və Tural Rzayevə, 431 47 67/2266) müraciət edə
bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 6
iyul 2020-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 7 iyul 2020-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departamenti rəisinin müavini
(əlaqələndirici şəxs-Murad Abışevə, telefon- 431 47
67/1087 və Tural Rzayevə, 431 47 67/2266) müraciət edə
bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 6
iyul 2020-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 7 iyul 2020-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

"100 il şərəfli ömür” beynəlxalq film festivalında
“100 il şərəfli ömür”
sənədli filmi Los-Ancelesdə
“FLICKFAIR” film festivalında
ilkin mərhələləri keçərək finala
vəsiqə qazanıb.
Filmin ssenari müəllifi, quruluşçu rejissoru və baş prodüseri Cəlaləddin Qasımov bildirib ki, ekran əsərinin posteri
festivalın əsas səhifəsində yerləşdirilib.
Onun sözlərinə görə, filmin çəkilməsində
əsas məqsəd Hacı Zeynalabdin Tağıyevi geniş coğrafiyada tanıtmaq, həm
də onun timsalında ölkəmiz haqqında
insanlara geniş məlumat verməkdir.
"Hacı Zeynalabdin Tağıyev harada
yaşamasından asılı olmayaraq, soydaşlarımızdan köməyini əsirgəməyib,
Azərbaycan xalqının maariflənməsi,
istedadlı insanların yüksək təhsil alması,
kütləvi savadsızlığın aradan qaldırılması, ölkədə iqtisadiyyatın hərtərəfli
inkişafının təmin olunması, habelə
milli kadrların hazırlanması üçün zəruri
tarixi missiyanı həyata keçirib. Hələ
Bakı Dövlət Universitetində oxuduğum illərdən başlayaraq, bu görkəmli
sahibkar və xeyriyyəçi haqqında çoxlu
məlumat əldə etmişdim, bir sözlə, onunla bağlı çap olunan bütün materialları
yığmışdım. Amma ağlıma da gəlməzdi
ki, nə vaxtsa bu sənədlər, kitablar və

fotoşəkillərdən mənim sənədli filmimdə
istifadə olunacaq”,--deyə Cəlaləddin
Qasımov bildirib.
O, XX əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi, siyasi proseslərə, eləcə də
böyük xeyriyyəçinin həyatının müxtəlif
məqamlarına güzgü tutan kadrların
Almaniya arxivlərindən əldə edilməsinə
böyük zaman sərf etdiyini söyləyib.
C.Qasımov deyib ki, ekran əsərinin
gələcəkdə müxtəlif beynəlxalq festivallarda nümayişi haqqında da düşünür.
Ssenarisi üzərində üç ildən çox
işlədiyini deyən C.Qasımov, həm
tələbəlik illərində, həm də sonradan əldə

etdiyi məlumatların onda əminlik yaratdığını vurğulayıb: "Elə bu məqsədlə 36
dəqiqəlik bədii-sənədli filmdə əsas kadrların 30 faizini o dövrdəki köhnə kadrlar
təşkil edir. Bu kadrlar Almaniyadan əldə
olunub və Rusiyanın Sankt-Peterburq
şəhərində yenidən canlandırılıb. Bütün
bunlar əsasən beynəlxalq festivallar
üçün nəzərdə tutulub”.
Filmin redaktoru Əkbər Qoşalıdır. Mətni Xalq artisti Eldost Bayram
səsləndirir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs rejimini 53 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində
gərginliyi artırmaq məqsədilə iriçaplı
silahlardan da istifadə etməklə sutka ərzində
atəşkəs rejimini 53 dəfə pozublar.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
Ermənistan Respublikasının Çəmbərək rayo-

nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Göyəli
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimiz atəşə tutulub.
İşğal altında olan Ağdam rayonunun
Acarlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qərvənd,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan,

Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.
Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub,
əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti
altındadır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin

“Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi
printerlərə, notbuklara texniki dəstək və onlayn sistemlərinə
ödəniş xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https//www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını (ASAN ödəniş
vasitəsilə) aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər:
AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – ,,Paşa Bank “ASC
Bankın kodu – 505141
VÖEN – 1700767721
M/h – AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT – PAHAAZ22
Alan – “Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik
Hüquqi Şəxsi
VÖEN – 1702095831
H/h – AZ10PAHA38060AZNHC0100004916
Tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır. İştirak
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
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;
- yüklülük barədə vergi 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 son 1 (bir) il ərzində oxşar işlər
üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- 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- Sənubər Xankişiyeva.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E,
Landmark I, 3-cü mərtəbə.
Telefon- +994125058704 (əlavə 2304); Faks:
+994124920592.
E-mail: sanubar.khankishiyeva@tourismboard.az
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq
hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün sənədləri
(tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna
olmaqla) 12 avqust 2020-ci il saat 18.00-a, tender
təklifini və təklifin bank təminatını isə 20 avqust
2020-ci il saat 18.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 21
avqust 2020-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.

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi

Böyük Qala küçəsi 44, 46, 48 və 50 nömrəli ünvanlarda yerləşən, tikilməsi XVII-XVIII əsrlərə aid
edilən Bakı Xanlarının Ev muzeyinə elektrik mal-materiallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə
və maliyyə vəziyyəti. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
tender təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin “İçərişəhər”
Muzey Mərkəzindən, Bakı şəhəri, Böyük
Qala küçəsi 41 nömrəli (əlaqələndirici şəxsSəbinə Bağırovadan, telefon - (012) 492-2910) ünvandan ala bilərlər.
H/hAZ81I¬BAZ38090019446242419204
VÖEN- 1702532651
Bank - “Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı”nın Mərkəz filialı
Kod- 805722

VÖEN- 9900001881
M/hAZ¬03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından
arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları;
-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 27 iyul
2020-ci il saat 17.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat
zərfdə 6 avqust 2020-ci il saat 17.00-a qədər,
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzinə
Bakı şəhəri, Böyük Qala küçəsi 41 nömrəli
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 7 avqust 2020ci il saat 17.00-da “İçərişəhər” Muzey
Mərkəzində Bakı şəhəri, Böyük Qala küçəsi
41 nömrəli ünvanda açılacaqdır.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

8

3 iyul 2020-ci il, cümə

“Cəmiyyət və informasiya: nəzəri-siyasi
aspektlər və təcrübə” kitabı çapdan çıxıb
Türkiyə

Ankarada bütün kütləvi tədbirlər
qadağan olunub
Türkiyənin paytaxtı Ankarada bütün
toplantıların keçirilməsi
qadağan edilib. Buna
son günlər ölkənin bəzi
bölgələrində koronavirusa yoluxanların
sayının artması səbəb
olub.
Bu barədə Ankara
Valiliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu məhdudiyyətlər ilk mərhələdə 15 gün davam edəcək. Qeyd edək ki, Türkiyənin bir çox bölgəsində,
o cümlədən Ankara, İstanbul və İzmirdə qoruyucu maskalardan istifadə məcburidir.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Ceff Bezosun sərvəti artıb
Dünyanın ən
zəngin insanı olan
“Amazon” şirkətinin
rəhbəri Cef Bezosun
varidatı 171,6 milyard
dollara çatıb. Bu rekord göstərici şirkətin
səhmlərinin dəyərinin
4,4 faiz artması
sayəsində mümkün olub.
Xatırladaq ki, əvvəlki rekord 2018-ci il sentyabrın 4-də
167,7 milyard dollar olaraq qeydiyyata alınıb.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
jurnalisti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Xalid Niyazovun “Cəmiyyət və informasiya: nəzəri-siyasi aspektlər və təcrübə” adlı
kitabı “Elm” nəşriyyatı tərəfindən çap edilib.
AZƏRTAC xəbər
verir ki, kitabda
Azərbaycanın informasiya sahəsində dövlət
siyasətinin vəzifə və
xüsusiyyətləri şərh olunur, cəmiyyətin informasiyalaşmasına təsir
edən amillər nəzərdən
keçirilir, dövlət informasiya siyasətinin həyata
keçirilməsində media
təsərrüfatının rolu
araşdırılır.
Müasir dövrdə
informasiyanın
strateji əhəmiyyətinə
görə insan və
cəmiyyət həyatında
əlahiddə mövqelərə
yiyələnməsi, ilk
növbədə, XX əsrin ortalarından informasiyakommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə
start götürmüş mötədil
inqilabla şərtlənir.
Xüsusilə də elektron
kütləvi informasiya
vasitələrinin, habelə
qısa zamanda hiperinformasiya məkanına

çevrilmiş internetin
kosmik inkişaf tempi
informasiyanın təkcə
ictimai münasibətlər
sistemində deyil,
ümumən sosial-iqtisadi həyatın ən
müxtəlif sahələrində
– biznesdə, beynəlxalq
iqtisadi və siyasi əlaqələrdə, elm
və təhsildə, qlobal təhlükəsizlik
məsələlərində rolunu
görünməmiş dərəcədə
gücləndirib, informasiyalı cəmiyyətə sürətli
keçid prosesini təmin
edib.
Eyni müstəvidə
informasiya
təhlükəsizliyi, onun
təminatı və bu cür
təhlükələrə qarşı
etibarlı informasiya
sipərinin yaradılması məsələləri,
eləcə də nəzərdən
keçirilən problemlərin
hüquq platformasında tənzimlənməsi
məsələləri aktuallaşır

ki, təqdim olunan
kitabda həmin suallara
cavab axtarılıb.
Kitaba daxil edilmiş
elmi məqalələrdə
izlənilən bir xətt də
ondan ibarətdir ki,
biz cəmiyyətin ifrat siyasiləşdiyi və
müxtəlif kontentli
informasiya axınlarının
gücləndiyi bir dövrdə
yaşayırıq. Belə bir
cəmiyyətin səciyyəvi
özəlliklərini təcəssüm
etdirən informasiyasiyasi mühitdə hər bir
aktor malik olduğu
konkret qabiliyyətləri
nümayiş etdirərək öz
fərdi təcrübəsini formalaşdırır. Lakin siyasi
kommunikasiyanın

bütün iştirakçılarına –
qrup, partiya, vətəndaş
zümrələri və institutlara ən böyük təsiri
cəmiyyətdə nəhəng
informasiya istehsalçısı olan dövlət özünün
informasiya siyasəti
üzərindən göstərir.
Təqdim edilən toplunun əsas qayəsini,
həmçinin vahid, lokomotiv ideya ətrafında
müasir cəmiyyətdə
dövlət informasiya
siyasətinin ən müxtəlif
aspektlərinin təhlili,
onun müxtəlif institutlarla qarşılıqlı
əlaqəsinin nəzərdən
keçirilməsi, hüquqi
tənzimetmə aparatının
müəyyənləşdirilməsi,

Rusiya Konstitusiyasına dəyişikliklərlə
bağlı referendum baş tutub
Ölkə seçicilərinin böyük əksəriyyəti dəyişiklikləri dəstəkləyib

“Tesla” birincidir

Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası məntəqə komissiyalarından
ölkə Konstitusiyasına dəyişikliklər
üzrə ümumxalq səsverməsinin
nəticələri ilə bağlı daxil olan protokolların hesablanmasını tamamilə
başa çatdırıb. Məlumatı “İnterfaks.
ru” verib.

“Tesla” dünyanın ən dəyərli avtomobil şirkətidir. Buna
elektromobil istehsalı üzrə ixtisaslaşmış kompaniyanın
səhmlərinin dəyərinin artması səbəb olub. Bildirilir ki,
səhmlərinin qiymətinin artması ilə “Tesla” “Toyota”nın ən
dəyərli avtomobil istehsalçısı adını əlindən alıb. Cari ildə
ABŞ şirkətinin səhmlərinin qiyməti 3,5 faiz artmaqla 207,2
milyard dollara çatıb. “Toyota”nın isə hazırda bazar dəyəri
201,9 milyard dollardır.
Xəbəri “Autonews” verib.

İngiltərə
Yeni peyvənd müsbət təsir göstərir
Oksford Universitetinin koronavirusa qarşı hazırladığı “AZD1222”
peyvəndi 3-cü
mərhələdə müsbət
nəticə göstərib. Bu
barədə universitetin alimi Sara Gilbert açıqlama verib.
Bildirib ki, peyvənd virusa qarşı düzgün immun sisteminin formalaşmasına kömək edib. Məlumata görə, 3-cü
mərhələdə, ümumilikdə, 8 min könüllü iştirak edib.
Gilbert peyvəndin nə vaxt tam hazır olacağına dair
dəqiq tarix deyə bilməyəcəyini, bunun sınaqlar tam başa
çatdıqdan sonra mümkün olacağını qeyd edib.
Xəbəri “Medikforum” verib.

İspaniya
Pyaniç “Barselona”ya keçir
“Barselona” futbol
klubu “Yuventus”un
yarımmüdafiəçisi Miralem Pyaniçi transfer
edir. Razılaşma
2023-24-cü illər mövsümün sonuna qədər
qüvvədədir. Pyaniç
üçün “Barselona” 65
milyon avro ödəyəcək. Yeri gəlmişkən, artıq Kataloniya
klubu futbolçu üçün təzminatın məbləğini 400 milyon avro
məbləğində təyin edib.
Məlumatı “Marca” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Məlumata görə,
dəyişikliklərin lehinə rusiyalı seçicilərin 77,92 faizi,
əleyhinə isə 21,27 faizi
səs verib. MSK ümumxalq
səsverməsi prosesində
əhalinin fəallığını 64,99 faiz
həddində qiymətləndirib.
MSK-nın ilkin məlumatına
görə, regionların əksəriyyəti
dəyişikliklərin lehinə səs

verib. Yalnız Nenetsk
Muxtar Diyarında seçicilərin
55,35 faizi Konstitusiya
dəyişikliklərinə “yox” deyib.
Diyarda seçicilərin cəmi 43,7
faizi dəyişiklikləri dəstəkləyib.

MSK sədri Ella Pamfilova bəyan edib ki, komissiya
referendumun nəticələrini
bu gün – iyulun 3-də təsdiq
edəcək. Onun sözlərinə görə,
artıq səsvermə baş tutub və

konvergensiya,
rəqəmsallaşma, qloballaşma, diversifikasiya və modernləşmə
kimi paradiqmal
proseslərin fonunda
vətəndaş cəmiyyəti və
informasiya cəmiyyəti
kimi meqaideyaların
təşəkkülü və onların
informasiya siyasəti ilə
bağlılığı məsələlərinin
öyrənilməsi təşkil edir.
Tədqiq edilən
mövzu Azərbaycan
siyasətşünaslıq
elmi üçün nisbətən
yeni olduğu üçün
elmi əsərlərdə informasiya siyasətinin
politoloji analizi və
reallaşdırılmasının
üsul və vasitələrinin
öyrənilməsi xüsusi
önəm kəsb edir.
Kitabın elmi
məsləhətçisi siyasi
elmlər doktoru, professor, Milli Məclisin
deputatı Hikmət Babaoğlu, elmi redaktoru
fəlsəfə üzrə elmlər
doktoru, professor
Rəna Mirzəzadə,
rəyçiləri fəlsəfə üzrə
elmlər doktoru, professor İzzət Rüstəmov və
siyasi elmlər doktoru
Vüqar Rəhimzadədir.

onun əldə olan nəticələrinə
heç nə təsir edə bilməz.
Pamfilova deyib ki,
Rusiya Konstitusiyasına
dəyişikliklər edilməsi il bağlı
səsvermənin nəticələri Moskvanın rayonlarından birində
– Ramenkidəki bir seçki
məntəqəsində tamamilə
ləğv edilib: “İyulun 2-nə
olan məlumata görə, Rusiya subyektlərindən birində
seçici səslərinin sayılması
və səsvermənin nəticələrinin
müəyyənləşdirilməsi
prosesində seçicilərin
iradəsinin dəqiq təyin
edilməsi mümkün olmadığından bir məntəqədə nəticələr
tamamilə ləğv edilib”.
MSK sədri bildirib ki,
söhbət Moskvanın Ramenki
rayonundakı 2783 saylı seçki
məntəqəsindən gedir. Burada
məntəqə seçki komissiyasının sədri ciddi qanun pozuntusuna yol verib.

“Bloomberg” agentliyinin məlumatına görə, Norveçin
“Norwegian Air” aviaşirkəti 97 ədəd “Boeing” təyyarəsinin
sifarişindən imtina edib və “Boeing 737 MAX” laynerlərinin
istifadəsinin dayandırılmasına, həmçinin “Boeing 787 Dreamliner” təyyarələrinin mühərrikində aşkar olunan problemlərə
görə ABŞ korporasiyasından təzminat tələb edib.
Airlines” aviaşirkətinə məxsus
“Boeing 737-MAX” təyyarəsi
2019-cu il martın 10-da
paytaxt Əddis-Əbəbədən 60
kilometr şərqdə qəzaya uğramışdı. Nəticədə təyyarənin
göyərtəsindəki 157 sərnişin, o
cümlədən 8 ekipaj üzvü həlak
olmuşdu. Bundan bir müddət
əvvəl – 2018-ci il oktyabrın
29-da isə İndoneziyanın “Lion
Air” aviaşirkətinə məxsus eyni

ÂÂ İyulun 3-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin gecə bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış
yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi
əsəcək, Gecə 20-23, gündüz 28-32, Bakıda
gecə 20-22, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm
civə sütunu, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu 23-24 dərəcəyə çatacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi

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: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının kütləvi yayılmasının
qarşısının alınması məqsədilə paytaxtın küçə və prospektlərində,
məhəllədaxili yollarda, qapalı məkanlarda gücləndirilmiş kütləvi
nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Mətbuat
Xidmətindən verilən
məlumatda bildirilir ki,
sosial məsafəni gözləməyən,
tənəffüs yollarını qoruyan
fərdi vasitələrdən istifadə
etməyən, müvafiq icazə
olmadan hərəkət edən şəxslər
qanunvericiliyə uyğun olaraq, inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar.
Diqqətə çatdırılır ki, koronavirus infeksiyasının insanlar arasında
kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə hərəkət iştirakçıları
sosial məsafəni gözləmək şərtilə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi
vasitələrdən – tibbi maskalardan istifadə etməlidir. Hər bir şəxs tətbiq
olunan qaydalara, sosial məsuliyyətdən irəli gələrək özünü, yaxınlarını
və digər şəxsləri qorumaq üçün mövcud sanitar-gigiyena qayda və
tələblərə ciddi riayət etməli, başqalarını da buna çağırmalıdır.

“Xalq qəzeti”

Tibbi maska və əlcəklərin gömrük
rüsumundan azad edilməsi müddəti uzadılıb
“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac
gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə”
qərarın müddəti uzadılıb.
Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, sözügedən
qərara edilən dəyişikliyə əsasən, Azərbaycana idxal edilən tibbi
maska və əlcəklərin gömrük rüsumundan azad edilməsi sentyabrın
1-dək uzadılıb.
Qeyd edək ki, tibbi maska və əlcəklərin gömrük rüsumundan
azad edilməsi ilə bağlı ilk qərar martın 5-də verilib.

“Xalq qəzeti”

Moskvaya anomal istilər gəlir
 Gələn həftə Rusiyanın paytaxtı
Moskvaya anomal istilərin gələcəyi gözlənilir.
Moskva Meteorologiya Bürosunun aparıcı mütəxəssisi
Tatyana Pozdnyakova bildirib ki, verilən proqnoza görə,
gələn həftənin əvvəlindən Moskvada yağıntılar tədricən
kəsiləcək. Havanın temperaturu 30 dərəcəyə yüksələcək və
anomal istilər başlayacaq.
Rio “ Novosti”nin məlumatına görə, sinoptik bildirib ki,
iyun ayının ortalarında Moskvada yağıntı 2,5 dəfə artıb. Havanın temperaturu isə normadan 2,4 dərəcə yüksək olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 1 may 2020-ci il tarixli nömrəsində Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən tədbirin
təşkili işlərinin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş elektron açıq tenderdə iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğuna
görə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsinə əsasən baş tutmamış
hesab edilir və onun davamından imtina olunur.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Norwegian Air” “Boeing 737 MAX”-dan imtina edib

Qeyd edək ki, Birləşmiş
Ştatların Federal Mülki Aviasiya
İdarəsi və “Boeing” şirkəti iyunun 29-da “Boeing 737 MAX”
laynerlərinin MCAS sertifikasiya çərçivəsində uçuş sınaqlarına
başlayıb. Uçuş zamanı Efiopiya
və İndoneziyada bu model
təyyarələrin qəzasına səbəb olan
MCAS-ın dəyişdirilmiş müdafiə
sistemi sınaqdan keçirilir.
Xatırladaq ki, “Ethiopian

Bakı polisi maskasız gəzənlərə
qarşı reydlərə başladı

BİLDİRİŞ
“Bakı Sənaye Tikinti” ASC səhmdarlarının 2020-ci il iyulun 21-nə təyin
olunmuş iclası xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar təxirə salınır.
Müşahidə şurası

99 2005-ci il iyulun 17-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Mikayılova Aynur Bəhrəm qızının adına verilmiş B 037668
nömrəli diplom itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə naziri Samir Şərifova əzizi
HƏQİQƏT ŞƏRİFOVANIN

modelli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 181 sərnişin və
8 ekipaj üzvü həyatını itirmişdi.
Məlumat üçün deyək ki,
“Boeing” şirkəti qəzadan öncə
hər iki təyyarənin MCAS sisteminin işində texniki nasazlıq
olduğunu etiraf etmişdi. Bundan

ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19,
gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında gün ərzində bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 10-15 , gündüz 20-25
dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecəyə
doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış
yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-24, gündüz 31-36
dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

sonra ABŞ və Avropa İttifaqı
dövlətləri də daxil olmaqla, bir çox ölkə bu modelli
təyyarələrdən istifadəni dayandırmışdı.

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov və rayon icra
hakimiyyətinin kollektivi Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə naziri Samir Şərifova əzizi

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi şimal rayonlarında şimşək
çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-20,
gündüz 28-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz
18-23 dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-24, gündüz 31-36
dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 19-21, gündüz 29-34 , dağlarda
gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti 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

HƏQİQƏT ŞƏRİFOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov və rayon icra
hakimiyyətinin kollektivi Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Əkbər Hacıyevə əzizi
OFELYA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Cəlilabad Müalicə–Diaqnostika Mərkəzi” publik
hüquqi şəxsin direktoru Eldar Hacıyev dostu
TEYMUR SALAMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
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