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Estoniya Respublikasının yeni seçilmiş
Prezidenti Zati-aliləri cənab Alar Karisə
Hörmətli cənab Karis!
Estoniya Respublikasının Prezidenti
vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizə
səmimi təbriklərimi yetirirəm.
İnanıram ki, xalqlarımızın
mənafelərinə uyğun olaraq Azərbaycan
ilə Estoniya arasındakı dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı
yolunda birgə səylər göstərəcəyik.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik,

dost Estoniya xalqının rifahı naminə
qarşıdakı fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər
diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 sentyabr 2021-ci il

Bakı şəhərinin Binəqədi rayonu ərazisində avtomobil
yollarının yenidən qurulması işlərinin davam
etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun
Binəqədi, M.Ə.Rəsulzadə və Sulutəpə
qəsəbələri ərazisində avtomobil yollarının
yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün
1.1.14-cü yarımbəndində göstərilmiş
məbləğin 3,7 milyon (üç milyon yeddi yüz

min) manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 sentyabr 2021-ci il

Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm
diplomatiyası böyük zəfərlə nəticələndi

rezident İlham Əliyev, Azərbaycan Ordusu və çətin məqamda yumruq kimi
birləşməyin nümunəsini sərgiləmiş xalqımız son hərbi əməliyyatlarda,
sözün həqiqi mənasında, yeni reallıqlar yaranmasını təmin etdilər. Çünki
indiyədək konfliktoloqların leksikonunda belə bir qənaət var idi ki, bütün
müharibələr diplomatiyanın nəticəsiz qaldığına görə başlanır. İlham Əliyev isə sübut etdi ki, ən mükəmməl diplomatiyanın nəticəsiz qalmasından sonra belə zəfər
çalmaq mümkündür...

P

2020-ci il Azərbaycan üçün çətin, eyni
zamanda, tarixi əhəmiyyətli bir il oldu.
Azərbaycan Ordusu 44 gün davam edən
hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan
silahlı qüvvələrini darmadağın etməklə yanaşı, düşmənə məğlubiyyətini etiraf etməyə
və ağ bayraq qaldırmağa da məcbur etdi.
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
30 ildən artıq həyata keçirilən müdrik və
məqsədə hədəflənmiş çoxşaxəli siyasət
nəticəsində mümkün oldu. Ulu öndər Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham
Əliyevin davam etdirdiyi siyasət sayəsində
Azərbaycanın ərazi bötövlüyü bərpa edildi.
2003-cü il oktyabrın 15-də Prezident
seçildiyi ilk gündən Qarabağ münaqişəsinin
nizama salınmasına xüsusi diqqət yetirən
ölkə başçısı İlham Əliyev bu məsələdə yalnız
Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını
daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdi.
Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə,
eləcə də, Bakıda keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə
Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini
daim önə çəkərək, Azərbaycan xalqının öz
torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda hərbi
əməliyyatların başlanmasına qərar verəcəyini
vurğulayırdı. Bununla yanaşı, dövlət başçısı Azərbaycanın xarici siyasət kursunun
mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrilən
Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizama
salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirərək,
beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini
gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdi.
Prezident İlham Əliyev son on yeddi il ərzində

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi ədalət və
beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinə
nail olmaq üçün məqsədyönlü ardıcıl siyasət
həyata keçirirdi. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Prezidentin bu istiqamətdə çoxşaxəli
fəaliyyətinin vacib aspekti münaqişə reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması olmuşdu.
Prezident İlham Əliyev bütün beynəlxalq meydanlardan səmərəli istifadə edərək, Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın
prinsipial və ədalətli mövqeyini unikal diplomatik məharəti ilə əsaslandırmışdı.
Məsələn, 2019-cu il oktyabrın 3-də Rusiya
Federasiyasının Soçi şəhərində “Valday”
Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik
iclasının plenar sessiyasında iştirak edən
Prezident İlham Əliyev çıxışında qlobal və
regional geosiyasətin ən aktual məsələləri
fonunda Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin
strateji xarakterinə, Ermənistan rəhbərliyinin o
zaman yol verdiyi məsuliyyətsiz bəyanatlara,
Azərbaycanın bu məsələdəki konkret
mövqeyinə və dövlət quruculuğunda əldə
edilən nailiyyətlərə toxunmuşdu. Azərbaycan
liderinin nitqində baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı söylədiyi
populist fikirlərə tutarlı cavab verməsi xüsusi
marağa səbəb olmuşdu. Xatırladaq ki, baş nazir Nikol Paşinyan 2019-cu ildə Ermənistanın
mövqeyi ilə bağlı belə bir “tezis” açıqlamışdı:
“Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə.
Bundan sonra elə qərar qəbul edilməlidir ki,
Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ
xalqlarını qane etsin”.

(ardı 4-cü səhifədə)

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
xüsusi proqram
əsasında bərpa edilir
Azad edilmiş torpaqlarda bu gün
bütün bərpa işləri Azərbaycanın vəsaiti
hesabına icra olunur. Biz Qarabağı və
Şərqi Zəngəzuru bərpa etmək üçün
xüsusi proqram qəbul etdik. Bu proqram bir neçə ili əhatə edir və birinci
il - 2021-ci il üçün proqram icra olunur.
Bu gün o bölgələrdə gedən quruculuqabadlıq işləri göz önündədir. Bir çoxları üçün bu, çox gözlənilməz oldu və
bəziləri təəccüb edirlər ki, biz bu işləri
belə yüksək templərlə görürük.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Prezident İlham Əliyev avqustun 26-da Abşeron rayonunda şəhid
ailələrinə, müharibə əlillərinə və
Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına
mənzillərin və avtomobillərin təqdim
olunması mərasimindəki çıxışında bərpa prosesinin təkcə maliyyə
vəsaiti ilə həllinin kifayət etmədiyini
vurğulayaraq, deyib: “Gərək bu genişmiqyaslı layihələri icra etmək üçün
texniki imkanlar olsun, kadr potensialı
olsun, daxili resurslar olsun. Biz bütün
bu gücləri səfərbər etmişik və bu gün
erməni vəhşiliyinin fəsadlarını aradan
qaldırırıq. Mən demişdim, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə
çevirəcəyik. Biz bunu edəcəyik. Necə
ki, bu günə qədər verilən bütün vədlər
həyatda öz əksini tapdı, bir dənə də
olsun vəd yerinə yetirilməmiş qalmadı
və İkinci Qarabağ müharibəsindəki
parlaq qələbəmiz buna əyani sübutdur”.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi
rayonların yeni bölgüsü haqqında
fərman imzalanması və bu sənəddə
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi
rayonlarının yaradılması düşməndən
təmizlənən adları çəkilən bölgələrdə
bərpa, tikinti-quruculuq işlərinin
sürətlə aparılmasına əlverişli zəmin

hissəsində, Ermənistanla sərhəddə
yerləşir, sosial-iqtisadi, tariximədəni bağlılıqları olan Zəngilan,
Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər
rayonlarının vahid iqtisadi rayonda
birləşdirilməsini zəruri edir.
Burada Qarabağ iqtisadi rayonu
ilə əlaqədar bir tarixi məqamı da
diqqətə çatdırmaq istərdik. Belə
ki, 1921-ci il iyulun 4-5-də Rusiya
Kommunist Bolşeviklər Partiyasının
Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz
Bürosunun plenumunun iclasprotokolu ilə süni şəkildə ortaya atılan
“Dağlıq Qarabağ” ifadəsi və bölgüsü
(sonradan bu ifadə əsasında 1923cü il iyulun 7-də Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti yaradılıb) 100 il sonra
Prezident İlham Əliyevin yuxarıda

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonunun yaradılması ilə
Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq bir
neçə dəfədən çox böyüyüb, iqtisadiyyatın regional və sektorial strukturu
dəyişib, habelə Qarabağın iqtisadi
dövriyyəyə qayıtması və regional
kommunikasiyaların, o cümlədən,
Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivi yeni reallıqlar üzə çıxarıb.
Yuxarıda adı çəkilən fərmanda
göstərildiyi kimi, Qarabağ bölgəsinin
sürətli inkişafına əlverişli zəmin
yaranıb.
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonlarının yaradılmasının
Azərbaycanın, eləcə də, Qarabağın
iqtisadiyyatına müsbət təsiri barədə
danışarkən, bir məqamı xüsusilə

hazırlayıb. Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Qarabağ iqtisadi rayonuna
Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam,
Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd,
Şuşa və Tərtər rayonları daxil edilib.
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu isə
Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və
Zəngilan rayonları əsasında qurulub.
“Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında” fərmanda Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonunun yaradılmasının
zəruriliyi ilə bağlı qeyd olunur ki,
Zəngəzur Laçın və Kəlbəcərdən
Naxçıvana qədər böyük bir ərazini
tutan Zəngəzur yaylasının şərq

sözügedən müvafiq fərmanı ilə tam
aradan qaldırıldı. Başqa sözlə, tarixi
ədalətsizliyin üzərindən birdəfəlik xətt
çəkildi – “Dağlıq” sözü Qarabağdan
çıxarıldı və süni bölgü tarixdə qaldı.
Bir sözlə, Ağdam, Şuşa, Füzuli,
Tərtər, Xocavənd, Xocalı rayonları
və Xankəndi şəhəri, habelə Qarabağ
bölgəsinə aid olan Ağcabədi və
Bərdə rayonları da daxil olmaqla
özünəməxsus zəngin tarixi-mədəni
irsə, əsrarəngiz təbiətə malik qədim
Qarabağ bölgəsinin bərpası və sürətli
inkişafının təmin edilməsi üçün bu
gün yeni Qarabağ iqtisadi rayonunun
yaradılması mühüm önəm daşıyır.

qeyd etmək istərdik. Əvvəla Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına daxil edilən ərazilərin yeraltıyerüstü sərvətləri erməni vandalları
tərəfindən 30 il ərzində talan edilib,
oğurlanaraq Ermənistana daşınıb.
Məsələn, işğal dövründə qəsbkar
düşmən Laçın rayonunun ərazisində
yerləşən iki xüsusi mühafizə olunan
təbiət ərazisinə – Qaragöl Dövlət
Təbiət Qoruğu və Laçın Dövlət
Təbiət Yasaqlığına böyük ziyan
vurub. Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində ekoloji əhəmiyyətə malik
7 relikt göldən Laçındakı Zalxagöl,
Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl

Bu gün işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri
infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına
qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir.
Düşməndən təmizlənən ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm imkanlarından səmərəli
istifadə etməklə onların eyni səviyyədə dirçəldilməsi nəzərdə
tutulur. Bunun üçün bütün işlərin vahid proqram əsasında
gerçəkləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.

böyük antropogen təsirə məruz qalıb.
Rayonun meşə fondunun əhəmiyyətli
hissəsi Ermənistan tərəfindən məhv
edilib.
Ümumiyyətlə, təkcə Laçında
deyil, düşməndən təmizlənən digər
rayonlarımızda da işğalçı Ermənistan
genişmiqyaslı barbar hərəkətlər
törədib. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev çıxışlarının birində bu barədə
deyib: “Laçın rayonunda bizim böyük
meşə sahələrimiz var – ərazinin 22
min hektarı meşə sahəsidir. Bu da
bizim böyük sərvətimizdir. Kəlbəcər
rayonunda 24 min hektar meşə
sahəsi vardır. Zəngilan və Qubadlı
rayonlarında 12 min hektar və eyni
zamanda, işğaldan azad edilmiş
Hadrut rayonunda və Xocavənd
rayonunun bir hissəsində böyük
meşə sahələri vardır. Meşələr isə
planetimizin ağ ciyəridir. Mənfur,
vəhşi düşmən bizim meşələrimizi
30 il ərzində qırıb, talayıb və son
müddət ərzində yandırıb. Buna
baxmayaraq, meşə sahələrimizin
böyük hissəsi toxunulmaz qalıb,
çünki düşmən o meşələrə dırmaşa
bilməyib, o, ucqar dağ massivlərində
yerləşir. Əlbəttə, dağıdılmış və məhv
edilmiş infrastrukturun, o cümlədən,
kəsilmiş ağacların bərpası da diqqət
mərkəzində olacaqdır”.
Dövlətimizin başçısının
bildirdiyi kimi, işğalçı tərəfindən
bütün ərazilərimizdə, xüsusilə
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan
rayonlarında on minlərlə hektarda
taxıl əkilib, ildə 90 min ton taxıl
yığılıb. Ermənistanın bu torpaqlarla
birlikdə ümumi taxıl istehsalı 190 min
ton olub. Onun yarısı Azərbaycan
ərazilərindən götürülüb. Bu,
torpaqlarımızın qanunsuz istismarıdır.
Şübhəsiz ki, bu talançılığa cavab
veriləcək, dəyən ziyanı ödəniləcək.
Yaxud, düşmən illərlə yaradılan üzüm
bağlarını dağıdıb, yerində köhnə
şpalerlər qalıb. Amma bir çox yerlərdə
üzüm bağları saxlanılıb. Çünki həmin
bağlardan istifadə edilib: “Vəhşi
kimi gəlib başqasının torpağına
onu istismar edib, onun mənşəyini
dəyişdirmək istəyib, yaşayış
məntəqələrinin adlarını dəyişdirmək
istəyib, tarixi abidələrimizi yerləyeksan edib, saxta tarix yaradıb,
xəritələr dərc edib. Bu, bölgədə
mövcud olan ənənələrə, qaydalara,
Qafqazda mövcud olan davranış
qaydalarına tamamilə ziddir. Bu, bir
daha onu göstərir ki, erməni xalqının
bizim bölgə ilə heç bir əlaqəsi
olmayıb. Bunlar heç vaxt Qafqaz
xalqı olmayıb. Sonradan gəlmələrdir”.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Milli Məclisin sədri: Azərbaycan terrorçuluğun bütün forma
və təzahürlərinə qarşı mübarizəyə ardıcıl dəstək göstərir
Sentyabrın 9-da Avstriyanın
paytaxtı Vyana şəhərində
Terrorizmlə Mübarizə üzrə
Birinci Qlobal Parlament
Sammiti keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
tədbirdə çıxış edib. S.Qafarova 11
sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmin qarşısının alınmasının və onunla
mübarizənin dövlətlərin gündəliyində
dayanan ən vacib məsələlərdən birinə
çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hazırkı
mərhələdə təhlükəsizliyə təhdid və
əsas insan hüquqlarının kobud surətdə
pozulması olan terrorizmlə mübarizəyə
paralel olaraq, BMT çərçivəsində
qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərdə
effektiv antiterror tədbirlərinin əsas
elementlərdən biri kimi qəbul edilmiş terror qurbanlarının hüquqlarını
tam nəzərə almalıdır. Milli Məclisin
sədri dünyada terror qurbanlarına
və onların ailələrinə lazımi dəstəyin
göstərilməsinin vacibliyini söyləyərək
əlavə edib ki, parlamentlər terror
qurbanlarına mümkün olan ən böyük

yardım və dəstəyin göstərilməsi üçün
təsirli mexanizmlərin formalaşmasında əsas rol oynayaraq, bu məsələnin
həllində hökumət, vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları, media və özəl sektor
arasında əməkdaşlığı yaradan inklüziv
qanunlar hazırlamalıdır. Terror qurbanlarına dəstəklə bağlı müvafiq qanun

və qaydalar BMT-nin Qlobal Terrorla
Mübarizə Strategiyasında və Terror
Qurbanlarına Yardım üzrə Beynəlxalq
Əməkdaşlığın Gücləndirilməsinə dair
Qətnaməsində təsbit edilmiş prinsip və
öhdəlikləri özündə əks etdirməlidir.
Milli Məclisin sədri heç bir ölkənin
terror təhlükəsindən sığortalanma-

dığını nəzərə alaraq, bütün dövlətlər
tərəfindən terror qurbanlarına dəstək
üçün müvafiq hüquqi və institusional
tədbirlər görülməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Azərbaycanın xarici döyüşçü terrorçular, terrorizmin maliyyələşdirilməsi,
terrorizm, zorakı separatizm, ekstremizm və digər qanunsuz fəaliyyətlər
arasındakı əlaqənin aradan qaldırılması da daxil olmaqla, bütün formalarda
və təzahürlərdə terrorçuluğa qarşı
mübarizədə ardıcıl dəstək göstərdiyini
xatırladan Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, ötən il 44 günlük müharibə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı fəal
şəkildə istifadə etdiyi zorakı separatizm, terrorizm və ekstremizm arasındakı əlaqəni açıq şəkildə göstərib.
S.Qafarova diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycana qarşı törədilən terror
aktlarının qurbanları ilə bağlı xüsusi
şərtlər nəzərə alınmaqla, ölkəmizdə
terror qurbanlarının ehtiyaclarını qarşılamaq üçün geniş və davamlı dövlət və
qeyri-hökumət yardımları mövcuddur.
Azərbaycanın bu sahədəki siyasəti terror qurbanlarının və onların ailələrinin
həyatlarının sürətlə normallaşmasına
yönəlib.

“Siyasi partiyalar: Zəfər, yeni reallıq və dialoq”
mövzusunda görüş keçirilib
Sentyabrın 9-da Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsi
ölkədə fəaliyyət göstərən 45 siyasi partiyanın rəhbərləri ilə
“Siyasi partiyalar: Zəfər, yeni reallıq və dialoq” mövzusunda
görüş keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbiri
giriş sözü ilə açan Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr
şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev
görüşdə iştirak edən siyasi partiya
rəhbərlərini Prezident İlham Əliyevin
adından salamlayıb, onlara ölkədə
milli həmrəylik, siyasi dialoq mühitinin
təşviqinə xidmət edən müxtəlif səpkili
layihələrdə fəal iştirak etdiklərinə görə
təşəkkürünü bildirib.
Ədalət Vəliyev qeyd edib ki, bu
gün Azərbaycan çoxəsrlik tarixinin ən
şərəfli dövrünü yaşayır, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə qalib dövlət və qalib xalq olmağımızla Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində
mahiyyət etibarilə tamamilə yeni inkişaf
mərhələsi başlayıb. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın müddət
ərzində davam edən təcavüz və işğal
siyasətinə son qoyulub.
Ölkədə cərəyan edən siyasi
proseslər barədə danışan Ədalət
Vəliyev Prezident İlham Əliyevin sistemli və çoxşaxəli inzibati-siyasi islahatlarının nəticəsində sağlam iqtidar-müxalifət
dialoqunun, yeni siyasi konfiqurasiyanın
qurulduğunu, siyasi partiyalarla işin
yenidən təşkil edildiyini diqqətə çatdırıb.
O, dövlətimizin başçısının tapşırığı
əsasında siyasi partiya rəhbərləri ilə
çoxsaylı görüşlər keçirildiyini və hər bir
görüşün nəticələrinin təhlil olunaraq irəli

sürülən təkliflərin öyrənildiyini, müvafiq
addımların atıldığını deyib. Həmçinin
bildirilib ki, “Siyasi partiyalar haqqında”
yeni qanunun layihəsinə dair siyasi
partiyalar tərəfindən təqdim olunmuş
təkliflər müzakirə edilir.
İqtidar-müxalifət dialoqunun
əhəmiyyətini vurğulayan şöbə müdiri
qərargahı olmayan 22 siyasi partiya
üçün ofislər ayrılması, vaxtı ötürülmüş qurultaylarının keçirilməsi üçün
bir sıra siyasi partiyaların yerlə təmin
olunması üçün tədbirlər görülməsi
və 25 siyasi partiyanın qurultaylarının keçirilərək nəticələrinin dövlət
qeydiyyatına alınması, habelə uzun
fasilədən sonra 7 yeni siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınması
barədə məlumat verib. Həmçinin qeyd
olunub ki, iqtidar-müxalifət dialoqu
nəticəsində cəmiyyətdə yeni yanaşma müşahidə olunmaqdadır və siyasi
partiyaların respublikanın ictimai-siyasi
həyatında daha yaxından iştirakının
təmin edilməsi məqsədilə siyasi partiya
liderləri müxtəlif mətbuat orqanlarında
və televiziya kanallarında çıxış etmək
üçün dəvət olunurlar.
Ədalət Vəliyev siyasi partiyaların
mütləq əksəriyyətinin xarici təhdidlərə
qarşı birlik nümayiş etdirdiyini, 8 birgə
bəyanat və 2 birgə müraciət imzalandığını xatırladaraq Vətən müharibəsi
zamanı bu milli həmrəyliyin bütün

dünyaya Azərbaycan xalqının ümummilli məsələlərdə hər zaman birləşməyə
hazır olduğunu xüsusi qeyd edib.
Şöbə müdiri ölkədə koronavirus pandemiyasına qarşı aparılan
məqsədyönlü mübarizə tədbirlərindən
söz açaraq, siyasi partiya rəhbərlərinin
və nümayəndələrinin vaksinasiya
olunduqlarını, habelə onların koronavirusdan yeganə xilas yolu kimi əhalini
vaksinasiyada fəal iştirak etməyə çağırdıqlarını da bildirib.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq
və tövsiyələrinə uyğun olaraq ölkədə
milli həmrəylik və sağlam siyasi
münasibətlərə köklənmiş siyasi dialoqun qurulması istiqamətində əldə olunmuş uğurların bundan sonra da davam
etdiriləcəyini qeyd edən Ədalət Vəliyev
diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda
çoxpartiyalılığın inkişafına yönəlmiş addımlar ali siyasi iradənin təzahürüdür və
iqtidar hər hansı amilə görə ayrı-seçkilik
qoymadan bütün siyasi partiyalar ilə
dialoqa və əməkdaşlığa hazır olduğunu
bəyan edib.
Ədalət Vəliyev 2021-ci il martın
17-də siyasi partiya rəhbərlərinin
Ağdama təşkil olunmuş və böyük rəmzi
məna daşıyan, milli həmrəyliyi nümayiş etdirən birgə səfəri haqqında da
danışaraq, səfərdə iştirak etməyən bəzi
şəxslər tərəfindən səfərlə bağlı edilmiş
siyasi spekulyasiyaların təəssüf doğurduğunu söyləyib.
Çıxışının sonunda Ədalət Vəliyev
postmüharibə dövründə müxtəlif
informasiya təxribatlarına qarşı hazır
olmağın vacibliyini tədbir iştirakçılarının
nəzərinə çatdırıb, hər kəsi düşmənə
qarşı mübarizədə daha da sərt mövqe
tutmağa və milli məsələlər ətrafında hər
zaman birlik nümayiş etdirməyə çağırıb.

Sonra Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı, Ana
Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının
sədri Fərəc Quliyev, Bütöv Azərbaycan
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət
Həsənquliyev, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa, Azərbaycan
Demokratik Maarifçilik Partiyasının
sədri Elşən Musayev, Azərbaycan
Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn,
Azərbaycan Demokrat Partiyasının
sədri Sərdar Cəlaloğlu, Azərbaycan
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə,
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri
Mirmahmud Fəttayev, Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin
Əkbər, REAL Partiyasının sədri İlqar
Məmmədov, Azərbaycan Sosial Rifah
Partiyasının sədri Əsli Kazımova, Aydınlar Partiyasının sədri Qulamhüseyn
Əlibəyli, Azərbaycan Naminə Alyans
Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov,
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Gələcək
Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif
Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyası
sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov çıxış ediblər.
Çıxışlarda ölkədə davamlı sabitliyin
qorunması və dövlətin inkişafı naminə
bütün imkanların səfərbər olunmasında siyasi dialoq mühitinin əhəmiyyəti
vurğulanıb, bu istiqamətdə sağlam
əməkdaşlığın davam etdirilməsinə
hazırlıq ifadə olunub. Qeyd edilib ki,
qısa müddət ərzində əldə olunmuş
uğurlu əməkdaşlıq nümunələrinin sayı
artırılmalı, dayanaqlı dialoq ənənələri
daha da dərinləşdirilməli, bütün səylər
ölkənin inkişafı və xalqın rifahına
yönəldilməlidir.

Azərbaycan–Qazaxıstan
Hökumətlərarası
Komissiyanın 17-ci iclası

Sentyabrın 9-da Bakıda Azərbaycan Respublikası və
Qazaxıstan Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 17-ci iclası keçirilib.
Energetika Nazirliyindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasda Hökumətlərarası Komissiyanın
həmsədrləri, Azərbaycanın energetika
naziri Pərviz Şahbazovun və Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya naziri
Baxıt Sultanovun başçılıq etdikləri
nümayəndə heyətləri iştirak edib.
İclasda çıxış edən energetika naziri, Komissiyanın həmsədri
Pərviz Şahbazov Baxıt Sultanovu Hökumətlərarası Komissiyanın
həmsədri vəzifəsinə təyin olunması
münasibətilə təbrik edib və ona uğurlar
arzulayıb. Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan ilə Qazaxıstan
arasında siyasi, iqtisadi və humanitar
əlaqələrin davamlı inkişafında mühüm
rol oynadığını qeyd edən P.Şahbazov
bugünkü tədbirin qarşılıqlı maraqlara
əsaslanan əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi
üçün yeni imkanların yaradılmasında
məhsuldar olacağına inamını ifadə

edib. Bildirilib ki, məhz bu görkəmli
dövlət xadimlərinin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində ölkələrimiz
regional güc mərkəzlərinə çevrilib.
Bu gün Azərbaycan və Qazaxıstan
bir çox mühüm transmilli layihələrin
təşəbbüskarlarıdır. Reallaşan qarşılıqlı rəsmi səfərlər və görüşlər
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində
mühüm rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərin nəticələri və
bu görüşlər çərçivəsində imzalanmış
ikitərəfli sənədlər münasibətlərimizin
mütərəqqi inkişafı üçün əlverişli siyasi
və hüquqi zəmin yaradır.
Nazir, həmçinin 2021-ci ilin yeddi
ayı ərzində iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin 62 milyon ABŞ dolları
təşkil etdiyini və ticarət əməkdaşlığının
bütün istiqamətləri üzrə ixrac-idxal

əməliyyatlarının həcmini artırmaq üçün
böyük potensialın mövcud olduğunu
qeyd edib. Enerji sahəsində ikitərəfli
müsbət ticarət dinamikasının müşahidə
olunduğu da diqqətə çatdırılıb: “Qazaxıstanın xam neft və neft məhsulları
bu gün Xəzər dənizi ilə Azərbaycan
ərazisindən Qara dəniz terminallarına
daşınır. 2020-ci ildə “SOCAR Trading
S.A.” şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəməri ilə dünya bazarına daha çox
tədarük etmək məqsədilə Qazaxıstan
mənşəli 106 min ton xam neft alıb. Bu
ilin yeddi ayında bu rəqəm 71 min ton
təşkil edib”.
Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya naziri, Komissiyanın həmsədri
Baxıt Sultanov tarixi Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi
münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Nazir ölkələrarası əməkdaşlığın mövcud
vəziyyəti, Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin, eləcə də bugünkü
iclasın ikitərəfli münasibətlərin daha
da inkişafına töhfələrindən bəhs edib.
Bildirib ki, iki ölkə arasında əmtəə
dövriyyəsinə dair məlumatlar mövcud
əməkdaşlıq potensialından istifadənin
artırılması perspektivlərinin olduğunu göstərir. Qazaxıstan Azərbaycan
iqtisadiyyatına tələb olunan malların
tədarükünü ən qısa zamanda artırmağa hazırdır. Metallurgiya sənayesi,
neft-kimya sənayesi, qida sənayesi
və s. bu sahələrə aid ola bilər. Eyni
zamanda, Qazaxıstan, öz növbəsində
kənd təsərrüfatı məhsulları, neftkimya və s. kimi bir sıra digər
sənaye məhsullarının tədarükündə
maraqlıdır. Baxıt Sultanov ənənəvi
ticarət-iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı,

nəqliyyat-logistika ticarət zəncirlərinin
səmərəli şəkildə yenidən qurulmasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasının
vacibliyini vurğulayıb. “Proqnozlara
görə, 2028-ci ilə qədər dünya üzrə
ticarət axınının həcmi 45 faiz artacaq
və logistikanın əsas hissəsi yerüstü
nəqliyyatın üzərinə düşəcək. İndi
bizim vəzifəmiz Transxəzər nəqliyyat
dəhlizini dünya təchizat sisteminə
düzgün inteqrasiya etməkdir”, - deyə
nazir qeyd edib.
İclasda Hökumətlərarası Komissiyanın 2019-cu il oktyabrın 9-da
Bakıda keçirilmiş 16-cı iclasından ötən
dövrdə ticarət-iqtisadi, energetika,
nəqliyyat, logistika, sənaye və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları,
kənd təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi
sahələrində mövcud vəziyyət və
ikitərəfli əlaqələrin inkişafı ilə bağlı
görülmüş işlər nəzərdən keçirilib,
gələcək əməkdaşlığın genişləndirilməsi
ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə
edilib, müvafiq sahələrdə əməkdaşlığın
daha da dərinləşdirilməsi üçün konkret istiqamətlər üzrə birgə tədbirlər
müəyyənləşdirilib.
İclasın sonunda ticarət-iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə AzərbaycanQazaxıstan Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın 17-ci iclasının yekunlarına dair Protokol imzalanıb.
Sənədi hökumətlərarası komissiyanın
həmsədrləri - Azərbaycanın energetika
naziri Pərviz Şahbazov və Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya naziri Baxıt
Sultanov imzalayıblar.
Komissiyanın 18-ci iclasının
2022-ci ildə Nur-Sultanda keçirilməsi
razılaşdırılıb.

Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Hökumətinin
sədri Mixail Mişustinə başsağlığı verib
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Rusiya Federasiyası
Hökumətinin sədri Mixail Mişustinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş nazir Rusiyanın fövqəladə hallar naziri Yevgeni Ziniçevin
faciəvi şəkildə həlak olması xəbərindən

kədərləndiyini bildirib, Rusiya Hökumətinin
sədrinə, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına
dərin hüznlə başsağlığı verib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 250
“Audiovizual əsərlərin və fonoqramın gəlir
götürmədən şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə qonorarın minimum məbləğinin
müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2007-ci il 24 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2021-ci il
nin 2007-ci il 24 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2007, № 8, maddə 858; 2008, № 7, maddə
683; 2018, № 8, maddə 1809; 2020, № 10, maddə
1273) ilə təsdiq edilmiş “Audiovizual əsərlərin və
fonoqramın gəlir götürmədən şəxsi məqsədlər üçün
surətinin çıxarılmasına görə qonorarın minimum
məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və
ödənilməsi Qaydaları”nın 8-ci hissəsindən “xəzinə”
sözü çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 252
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan
Mərkəzinin təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 2, maddə 292, № 10, maddə 1905;
2018, № 2, maddə 351, № 4, maddə 817, № 11,
maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2749; 2019,
№ 3, maddə 517; 2020, № 2, maddələr 183, 199,

Bakı şəhəri, 9 sentyabr 2021-ci il
№ 5, maddə 650, № 8, maddə 1108; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il
25 avqust tarixli 243 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”na 1 nömrəli
əlavə - “İxtisas qrupları və ixtisaslar”da aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. II ixtisas qrupu sütununda “3. Beynəlxalq
münasibətlər” və “4. Regionşünaslıq (regionlar
üzrə)” hissələri ləğv edilsin.
2. III ixtisas qrupu sütununa aşağıdakı
məzmunda 25-26-cı hissələr əlavə edilsin:
“25. Beynəlxalq münasibətlər
26. Regionşünaslıq (regionlar üzrə)”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyətinin və
ölkəmizin diplomatik nümayəndəliklərinin
rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib
Sentyabrın 9-da xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun sədrliyi və nazir
müavinləri, xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirlər, Xarici İşlər Nazirliyinin aidiyyəti
struktur bölmələrinin və diplomatik nümayəndəliklərimizin rəhbərlərinin
iştirakı ilə videokonfrans formatında müşavirə keçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müşavirənin
əsas məqsədi cari ilin sonunadək keçirilməsi
nəzərdə tutulan beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizin
səmərəli iştirakının təmin olunması ilə bağlı
müzakirələrin aparılmasından ibarət olub.
Ceyhun Bayramov sentyabrdan etibarən
bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda tədbirlərin
keçiriləcəyini və bu xüsusda payız aylarının
Xarici İşlər Nazirliyinin təqvimində önəmli yer
tutduğunu qeyd edib. Nazir ölkəmizin həmin

tədbirlərdə layiqincə təmsil olunmasının, lazımi
səviyyədə və fəal iştirakın təmin edilməsinin
əhəmiyyətini, habelə bu məqsədlərə nail
olmaq üçün müvafiq əlaqələndirmə işlərinin
gücləndirilməsinin və bütün imkanların səfərbər
edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Müşavirədə Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlar yanında diplomatik
nümayəndəliklərinin rəhbərləri çıxış edərək,
qarşıdan gələn tədbirlər, həyata keçirilən hazırlıq işləri ilə bağlı təkliflərini səsləndiriblər.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
xüsusi proqram əsasında bərpa edilir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Onu da qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun bərpası ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı üçün yeni imkanlar yaradacaq. Belə ki,
əsasən, 2022-2025-ci illər üçün xərclərin əsas
prioritetlərindən biri müharibənin nəticələrinin
aradan qaldırılması, düşməndən təmizlənən
ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və ölkə
iqtisadiyyatına reinteqrasiyası olacaq.
Cari ildən başlayaraq, növbəti illər ərzində
də bu tədbirlərin daha geniş miqyasda davam etdirilməsi, öz doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar
fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi,
sözügedən ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin
bərpa olunması istiqamətində tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bununla
yanaşı, döyüş bölgəsindən kənarda yerləşən
və düşmən silahlı qüvvələrinin davamlı atəşi
altında dağıntılara məruz qalan yaşayış
məntəqələrində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına,
infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərinə dəymiş zərərin dövlət vəsaiti hesabına qarşılanması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin
maddi-sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində dəstəyin göstərilməsi, onların
zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsi, maddi,
tibbi və digər sosial xərclərinin ödənilməsi
dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Belə
ki, ortamüddətli dövrdə dövlət büdcəsi investisiyalar üçün kifayət qədər imkan yaradacaq. Bu əsasda, dövlət investisiya proqramı
xətti ilə, xüsusilə, azad edilmiş torpaqlarda
görüləcək işlərə dəstək vermək üçün müvafiq

vəsait nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə görüləcək işlərin səmərəliyinin artırılması, o cümlədən mərkəzləşdirilmiş qaydada
həlli məqsədilə nəzərdə tutulan bütün tədbirlər
Strateji Fəaliyyət Planı üzrə vahid konsepsiya
əsasında həyata keçiriləcək.
Bölgənin müasir şəhərsalma konsepsiyası
əsasında ən mütərəqqi innovasiyaların tətbiqi
ilə yenidən qurulması və eyni zamanda azad
edilmiş ərazilərdə kifayət qədər alternativ
enerji mənbələrinin mövcudluğunu nəzərə
alaraq oranın “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, qabaqcıl
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bölgənin
şəhər və kəndləri “smart-city” (“ağıllı şəhər”),
“smart-village” (“ağıllı kənd”) konsepsiyası əsasında yenidən qurulacaq, bu da, öz
növbəsində həmin bölgədə turizm sahəsinin
bütün növlərinin ən müasir səviyyədə təşkil və
inkişaf etdirilməsinə şərait yaradacaq.
Göstərilən məqsədlərə dövlət büdcəsindən
ayrılacaq vəsaitlə yanaşı, yerli şirkətlərin
rolunun artırılması, o cümlədən xarici investorların bu işlərə cəlb edilməsi də öz
müsbət töhfəsini verəcək. Ümumilikdə, azad
edilmiş ərazilərimizin vahid konsepsiya
əsasında bərpası ölkənin iqtisadi potensialının
genişlənməsinə səbəb olacaq. Bu ərazilərin
reinteqrasiyası ölkə iqtisadiyyatına müsbət
təsir göstərəcək, iqtisadi artımı şərtləndirəcək.
Qarabağın bərpa prosesi çoxşaxəli olduğu
üçün nəinki həmin ərazilərdə, ümumilikdə ölkə
iqtisadiyyatının bir çox sektorlarının inkişafı
üçün yeni imkanlar yaranacaq.
Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

10 sentyabr 2021-ci il, cümə

İkinci Qarabağ müharibəsi
haqqında həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün
biz daha fəal olmalıyıq. Eyni
zamanda, gənclərimizin tərbiyə
işində də mütləq bu mövzu ön
planda olmalıdır. Çünki İkinci
Qarabağ müharibəsindəki,
Vətən müharibəsindəki
Qələbəmiz tarixi zəfərimizdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

işğalın, azərbaycanlılara qarşı
olan nifrətin nəticəsinin şahidi
olmasını istəmirdi. Aydındır ki,
həmin ərazilər Birinci Qarabağ
müharibəsi dayandıqdan sonra viran qoyulmuşdur, çünki müharibə
gedə-gedə şəhər və kəndləri
dağıtmaq mümkün olmazdı. Onlar
bunu bilərəkdən, Azərbaycan
mədəniyyətinin izini itirmək, bu
torpaqları bizim yaddaşımızdan silmək və həmin ərazilərin
mənşəyini dəyişdirmək məqsədilə
ediblər...”.
Göründüyü kimi, dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın informasiya

üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.
Tarixi-mədəni, dini abidələrimiz
necə qorunubsa, digər millətlərə
və dinlərə xas olan dəyərlər də
eləcə mühafizə olunub. Lakin
Azərbaycanın işğal altındakı
torpaqları azad edildikcə həmin
yerlərdə Ermənistanın həyata
keçirdiyi vandalizm və barbarlıq
hərəkətləri bütün çılpaqlığı ilə
nəzərə çarpıb: qəsbkar ordu respublikamızın əzəli ərazilərindəki
tarixi-mədəni abidələri, məscidləri,
qəbirləri dağıdıb, təhqir və talan
edib.
Azərbaycanda tolerant,
multikultural dəyərlərə önəm
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milli maraqların müdafiəsi, ölkə
həqiqətlərinin müasir üslubda
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, cəmiyyətin hərtərəfli
məlumatlandırılması, ictimai
rəyə hörmət kimi mühüm amillər
üzərində qurulub.
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı vandal əməlləri heç də bu
dövlətin faşist xisləti ilə bağlı
deyil. Erməni barbarları ölkəmizə
yönəltdikləri vəhşiliyi ona görə
edirdilər ki, bu torpaqlar, bu şəhər
və kəndlər onların deyildi. Onlar gec-tez ərazinin sahiblərinin
qayıdacaqlarını yaxşı anlayırdılar. Belə olmasaydı, bir müddət

İkinci Qarabağ müharibəsi
haqqında həqiqətlər bütün
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır
Qırx dörd günlük Vətən müharibəsində yaşından,
etnik və dini mənsubiyyətindən, sosial mənşəyindən
asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı cəbhədə ordumuzun qələbəsinə öz töhfəsini vermək üçün Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşdi.
Qarabağ həqiqətləri, erməni irqçi faşist ideologiyasının
ifşa edilməsi, Azərbaycanın ədalətli dövlət siyasətinin
təbliği, habelə xalqımızın haqq mübarizəsinin geniş dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədilə xaricdə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlara, universitet və
elmi mərkəzlərə, görkəmli alim və mütəxəssislərə, ziyalılara xüsusi məktublar və müraciətlər göndərildi.

Dövlətimizin başçısı hələ
İkinci Qarabağ müharibəsindən
əvvəlki vaxtlarda etdiyi ayrı-ayrı
çıxışlarda işğalçı Ermənistana
qarşı informasiya mübarizəsinin
önəmini diqqətə çatdırmış,
düşmənin haqqımızda daim yalan
məlumatlar, uydurma faktlar
yaydığını vurğulayaraq, buna
adekvat cavab verilməsinin,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının zəruriliyini
xatırlatmışdı. Vətən müharibəsi
günlərində də Prezident İlham
Əliyev bu məsələni diqqətdə
saxlayaraq, dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinə,
televiziya kanallarına verdiyi
çoxsaylı müsahibələrində suallara
dəqiq, məntiqli, faktlara söykənən
cavabları ilə Qarabağ münaqişəsi
haqqında həqiqətləri beynəlxalq
aləmə çatdırdı. Bununla da
düşmənin saxta xəbərlərinin (fake
news) ayaq açıb yeriməsinə imkan
vermədi, işğalçının bütün avantüra, qarayaxma kampaniyalarının

qarşısını qətiyyətlə aldı, xalqımızın beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələri
əsasında haqq savaşı apardığını
bildirdi.
Ölkə rəhbərinin belə bir
məsələyə xüsusi diqqət yetirməsi
təsadüfi deyildi. Çünki dövlətimizin
başçısı çıxışlarının birində vurğuladığı kimi, işğalçının ölkəmizə
qarşı uzun illərdən bəri həyata
keçirdiyi demonizasiya siyasəti,
uydurmaları, azərbaycanlıları
düşmən, Azərbaycanın isə
sanki Ermənistanı və Qarabağı
işğal altında saxlayan formada
təqdimatı bu məsələni zəruri edirdi. Buna görə də Prezident İlham
Əliyev Vətən müharibəsi parlaq
qələbəmizlə başa çatandan sonra
da Ermənistanın 30 ilə yaxın bir
dövrdə işğal siyasəti aparmasını,
soydaşlarımızı doğma yurdlarında
yaşamaları ilə bağlı fundamental
hüquqlardan məhrum etməsini xatırladaraq deyirdi: “Biz Ermənistan

ordusu tərəfindən törədilmiş
vəhşilikləri unuda bilmərik. Biz
heç vaxt Ermənistan və qondarma “Dağlıq Qarabağ rejimi”nin
rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş
Xocalı soyqırımını və günahsız
qurbanların xatirəsini unutmayacağıq. Bu səbəbdən həmin yaddaşın bizimlə qalacağını anlamaq
olduqca vacibdir. Bu yaddaş
qəlblərimizdə yaşayacaq...”.
Bu yaddaş– Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti, erməni
vəhşiliyi, vandalizmi və barbarlığı barədə beynəlxalq
aləmin məlumatlandırılması,
təsdiqlənməsi mühüm önəm
daşıyır. Ona görə də ölkə
rəhbəri bu amili nəzərə alaraq,
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
Qarabağ münaqişəsi başlayandan indiyədək bütün hadisələri
təfərrüatı ilə dünya ictimaiyyətinə
çatdırır. Məsələn, dövlətimizin
başçısı istər İkinci Qarabağ savaşı
dövründə, istərsə də döyüşlər
möhtəşəm zəfərimizlə yekun-

laşandan sonra Azərbaycan
həqiqətləri haqqında beynəlxalq
aləmdə aydın təsəvvür yaratmağa
çalışır və buna uğurla nail olur.
Bu məqamda bir məsələni
xatırlatmaq istərdik. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən
sonra həmin ərazilərdə erməni
vəhşiliyinin şahidi olduq. Düşmən
şəhər və kəndlərimizi qəsb
etməklə kifayətlənməyib, həm
də yaşayış sahələrini demək
olar ki, yer üzündən silib, maddimədəni nümunələri dağıdıb, bir
qismini isə erməniləşdirməyə
cəhd göstərsə də, buna nail ola
bilməyib. Bununla bərabər, yeraltı,
yerüstü sərvətlərimizi talayıb
aparıb. Ölkə rəhbərinin çıxışlarının
birində bununla bağlı səsləndirdiyi
fikirlərə diqqət yetirək. Belə ki,
dövlətimizin başçısı qeyd edib
ki, hələ Vətən müharibəsindən
əvvəl erməni tərəf o vaxtkı Dağlıq
Qarabağa qanunsuz səfərlər edən
əcnəbiləri belə Ağdam, Füzuli və
digər rayonlara törədilən dağıntıların dəhşətlərini görməmələri üçün
buraxmırdı: “Səbəb ondan ibarət
idi ki, Ermənistan hökuməti onların
həmin ərazilərdə olan dağıntıların,

Zəngəzura qayıtmaq ümummilli hədəfimizdir

uğrunda döyüşməyə hazır xalq
kimi təsdiq etdi.
Biz eyni zamanda, inkişaf
üçün ən önəmli olan daxili siyasi
sabitlik və uğurlu idarəetməyə
sahib olduq. Prezident İlham
Əliyev öz müdrik siyasəti, iti ağılı,
sözünün sahibi olması, praqmatikliyi və humanistliyi ilə bütün
dünyada tanınan siyasətçidir.
Ölkə daxilində bütün siyasi
qüvvələrin barışığına və parlament idarəçiliyində iştirakına nail
olunub. Əhalinin maddi rifah halının davamlı olaraq yaxşılaşması
və sosial proqramların intensivliyi
sahəsində də xeyli uğurlara imza
atdıq və s. Həm bu nəticələrin
hesabına böyük bir gücə çevrildik
və düşmənlərimizi darmadağın
etdik.
Artıq yeni bir mərhələ başlayır.
Ərazilərin bərpası, insanların öz
yurduna qayıtması, Xankəndiyə,
Xocalıya tam nəzarət zaman
məsələsidir və biz bunlara
nail olacağıq. Amma bəs yeni
mərhələdə bizim milli ideyamız
nədir? Biz tamamilə yeni bir
Azərbaycanıq, bütün dünya bizi
güclü, öz hədəfinə çatan, etibarlı,
istedadlı bir xalq kimi tanıyır artıq.

Bizim qarşımızdakı hədəflər də
böyük olmalıdır. Düşünürəm ki,
dövlət başçısı bizə bu hədəfi artıq
aydın şəkildə göstərməkdədir.
Yeni hədəfimiz və milli ideyamız Zəngəzurdur. Zəngəzur
son bir əsrədək tarix boyu bizim
torpağımız olub. Bu qədim türk
məskəni bizdən soruşulmadan
verilib Ermənistana. Zəngəzur bütün Türk dünyasının təbii inkişafı
yolunun ən mühüm halqasıdır. Bu
suni yaradılmış əngəl, nəhayət,
indiki güc və qüdrətimizlə aradan
qalxmalıdır.
Biz bu milli ideya və yeni
hədəf ətrafında bütün resurslarımızı birləşdirməliyik. Bu həm də
bizim digər bütün sahələrdə daha
da inkişafımıza gətirib çıxardacaqdır. Biz özümüzdən sonra
gələn nəsilə Türk dünyasının dünyada layiqli yerini tutmasına əngəl
olan bu aşırımı bizə düşmən
olanların əlində qoymamalıyıq!
Biz Zəngəzura tariximizə sahiblik
inamı ilə qayıdırıq.

Tahir MIRKIŞILI,
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri

bundan əvvəl Ermənistanın sabiq
prezidenti Serj Sarkisyan BBC-yə
müsahibəsində “Ağdamın mənim
vətənim olmadığını əvvəllər də
bəyan etmişdim”, -deməzdi.
Daha sonra isə “Biz kapitulyantı azərbaycanlılar Şuşanı fəth
edərək Xankəndinə çox yaxın
məsafədə yerləşdiyi bir zamanda
üçtərəfli sənədi imzaladığına görə
ittiham etmirik, onu məhz yaratdığı
şəraitə görə günahlandırırıq”.
Bu sözlərlə insan qatili kimi
tanıdığımız Serj Sarkisyan baş
nazir Paşinyanı müharibə şəraiti
yaratdığına görə qınayır. Demək
istəyir ki, Paşinyan savaş üçün
qıcıqlandırıcı mühiti formalaşdırdığına görə günahkardır. Vəziyyəti
əvvəlki qaydada saxlamaqla,
danışıqlar prosesini uzatmaqla dağıntının, talanın miqyası daha da
genişlənə bilərdi. Bax, vəhşiliyin,
barbarlığın nümunəsi budur.
Serj Sarkisyanın aşağıdakı
sözləri də onun nə qədər riyakar,
talançı, qəddar olduğunu göstərir:
“Heç kim məni danışıqlar prosesini
bilərəkdən uzatmaqda ittiham edə
bilməz. Siz heç bir halda məndən
bu torpaqları geri qaytarmayacağımız sözlərini eşidə bilməzdiniz.
Hətta, 2000-ci illərdə parlament
tribunasından bəyan etmişdim ki,
Ağdam mənim vətənim deyil...”.
Təəssüf doğuracaq hal budur
ki, dünya ictimaiyyəti bu kimi
erməni həqiqətlərini, həmçinin
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
erməni vəhşiliyini görüb bilsə
də, əksər hallarda susur, bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar,
dövlətlər isə işğalçıya havadarlıq
etməkdən belə əl çəkmir.

“Xalq qəzeti”

Aparılan quruculuq işləri Qarabağın
işıqlı gələcəyindən xəbər verir

Hər bir xalqın və dövlətin inkişafında milli hədəflərin
mövcudluğu həlledici rol oynayır. Təbii ki, əgər bu milli
ideya ümumbəşəri dəyərlərə zidd deyilsə. Bu ideyanın
ətrafında bütün resurslar toplanır, cəmiyyət özü üçün,
sanki, bir “yol xəritəsi” müəyyən edir. Məqsədə çatmaq
üçün bəzən əvvəl-əvvəl müşkül görünən hədəflər zaman
keçdikcə siyasi və iqtisadi gündəlik olur və çox keçmədən
reallaşır.
XX əsrin sonlarından etibarən
Qarabağ azərbaycanlılar üçün
bax belə bir milli ideya və hədəf
oldu. Bu ideya ətafında biz bütün
resurslarımızı səfərbər etdik, iqtisadiyyat, xarici və daxili siyasət,
təhsil, ordu quruculuğu, bir sözlə
hər şey bu hədəfə xidmət etdi.
Nəticədə, 30 ildən sonra biz
təkcə Qarabağı əldə etmədik, bir
çox uğurlara da imza atdıq. Biz
bu yolda iqtisadi müstəqilliyimizi
əldə etdik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan,
Bakı–Tbilisi–Qars xəttləri, böyük
strateji ehtiyatlar, yoxsulluğun
azalması, sosial dövlət formatı
və s. nəticələrlə regional gücə
çevrildik.
Region iqtisadiyyatının və
əhalisinin, demək olar ki, üçdə
ikisi bizə aiddir. Şərq–Qərb,
Şimal–Cənub kommunikasiyaların
kəsişdiyi yeganə ölkəyik, regionda
istənilən ölkəyə siyasi və ya iqtisadi nüfuzumuz mövcuddur. Biz
həm də regionda hərbi gücə çevrildik– ordumuz dünyanın ən güclü 50 ordusundan, ən döyüşkən
və texnoloji silahlı qüvvələrindən
biridir. Azərbaycanlılar II Qarabağ
savaşında özünü dünyada Vətən

cəbhəsində düşünülmüş sistemli,
eyni zamanda, fakt və dəlillərə
əsaslanan səmərəli fəaliyyəti
Ermənistan hakimiyyətinin uzun
illər bu istiqamətdə apardığı
qismən uğurlu mübarizənin
hazırda tam fiaskoya uğramasını şərtləndirir. Bu məsələdə
diqqət çəkən məqam həm də
odur ki, Prezident İlham Əliyev
müsahibələrində, eləcə də
xarici KİV nümayəndələri ilə
görüşlərində, həmçinin beynəlxalq
konfranslarda respublikamızın
haqlı mövqeyi ilə bağlı sualları
təmkinlə, uzaqgörənliklə, siyasi peşəkarlıqla əsaslandırır,
məsələnin mahiyyətini səbirlə izah
edir, zəruri sənədlərə və tarixi
faktlara istinadən öz mövqeyini,
habelə dediklərinin doğruluğunu,
ədalətə söykəndiyini sübuta yetirir.
Bu fikrin təsdiqi olaraq diqqəti
bəzi məqamlara yönəltmək
istərdik. Əvvəla onu qeyd edək ki,
Azərbaycan hər zaman tolerant,
multikultural dəyərlərin inkişafına
böyük töhfələr verib. Ölkəmizdə
bütün millətlərin, dinlərin
nümayəndələrinin sülh, əminamanlıq şəraitində yaşamaları

verilməsinin nəticəsidir ki, Vətən
müharibəsində bütün millətlərə
mənsub gənclər işğalçıya qarşı
qəhrəmanlıqla döyüşdülər, parlaq
qələbəmizin əldə edilməsində
möhtəşəm uğurlara imza atdılar.
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı
deyib: “Bir çox hallarda multikulturalizm və mədəni müxtəliflik
mövzusunda beynəlxalq tədbirlər
zamanı mən həmişə qeyd edirdim ki, Azərbaycanın ən böyük
sərvətlərindən biri multikultural
və multikonfessiyalı cəmiyyətin
olmasıdır. Bu müharibə zamanı
bütün millətlərin, etnik qrupların
nümayəndələri son damla qanlarına qədər döyüşürdülər. Onlar
Vətənləri uğrunda döyüşürdülər.
Azərbaycanda müxtəlif etnik
qruplardan ibarət xalqımızın Vətən
sevgisi, vahid dil və dövlətçilik
naminə güclü konsolidasiyası baş
verdi. Mən bundan fərəhləndim və
bu gün də fəxr edirəm ki, biz belə
vətəndaşlar tərbiyə etmişik”.
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Vətən müharibəsi
dövründə 30-a yaxın dünyanın
aparıcı mediasına müsahibələri
və çıxışları, bəyanatları, xarici jurnalistlərlə mətbuat konfransı, dünyanın aparıcı beyin
mərkəzlərinin nümayəndələri
ilə görüşü, habelə mühüm
beynəlxalq platformalarda nitqləri,
müzakirələrdə iştirakı aydın
göstərir ki, ölkə rəhbəri təkcə
dövlət idarəçiliyi, daxili və xarici
siyasət məsələlərinə deyil, həm
də dövlətin informasiya siyasətinə
yeni strateji baxış nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyevin yeni
informasiya strategiyası şəffaflıq,
obyektivlik, sistemlilik, operativlik kimi prinsiplərə əsaslanır,

– Qarabağın, eləcə də, Şuşanın
bərpası ilə bağlı dövlət başçısı
tərəfindən verilən lazımi göstərişlər
əsasında, 7 ay ərzində artıq çox
böyük işlər görülüb. Prezidentin
çıxışında bildirdiyi kimi, ermənilər
nə qədər çalışsalar da, yenə də
Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim
edə bilmədilər: “...Əgər bu, erməni
şəhəri idisə, niyə belə vəziyyətdə
idi, niyə dağılmış vəziyyətdə idi,
niyə bir dənə bina tikilməyib? Üç
– dörd erməni məmurunun yeni
villalarından başqa bir dənə də yeni
bina tikilməyib”. Dövlət başçısının
tapşırığına əsasən, Şuşanın bərpası
14 yanvardan başlanıb və ilk
növbədə, inkişafa, tərəqqiyə aparan
yol çəkilib – Zəfər yolu! İndi Füzuli
şəhərindən tunellər daxil olmaqla,
daha qısa, magistral yol çəkilir. Qarabağda gedən quruculuq işlərindən
danışarkən deməliyik ki, Şuşanın
elektrik təsərrüfatı bərpa edilib,
yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən
gətirilib və yarımstansiya tikilib.
Düşmənin Şuşanı tərk edərkən
partlatdığı su xətləri bərpa edilib və
indi iki mənbədən Şuşaya su gəlir.
Natəvan bulağı uzun illərdən sonra
işə salınıb. Ermənilər Şuşadakı 17
bulağın hamısını qurutmuşdular.
Bu, erməni şəhəri, bulaqlar da

“Bu gün Qarabağ dirçəlir və bunun üçün dövlət tərəfindən
əməli – praktiki addımlar atılır. Ötən 30 ildə erməni vandallarının xarabalığa çevirdikləri bölgədə aparılan işlər artıq
üzü sabaha doğru gedir. İnkişafa, quruculuğa, abadlığa
istiqamətlənən tədbirlərə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
şəxsən diqqət və nəzarət edir”. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov işğaldan azad edilən torpaqlarımızda
aparılan tikinti, quruculuq, bərpa və abadlıqdan söz açarkən
səsləndirdi. O, fikirlərinə davam edərək, görülən işlər barədə
dedi:

özlərininki olsaydı, təbii ki, vandallar
belə etməzdilər.
Deputat düşmənin işğal
dövründə tarixi abidələrimizə,
milli mənəvi sərvətlərimizə vurduğu
zərərdən də danışdı:
– Şuşanın tarixi abidələrinin
bərpası üzərində iş gedir. Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsini vandallar dağıdıb, büstünün yerində
kiçik dükan açmışdılar. Onun
məqbərəsinin içərisindəki barelyefini, həmçinin sinə daşını
sökmüşdülər. Vaqifin məqbərəsi və
büstü artıq bərpa edilib. Məqbərənin
bərpasını Heydər Əliyev Fondu öz
üzərinə götürmüşdü və avqustun
30-da məqbərənin önündə Vaqif
Poeziya Günlərinə start verildi.
Şuşada on illər sonra yenidən
Vaqif Poeziya Günləri, ondan öncə,
may ayında “Xarıbülbül” festivalı
keçirildi. Hazırda üç məsciddə təmir
– bərpa işləri gedir. Yuxarı Gövhər
Ağa məscidinin təmiri, demək olar
ki, bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı

Gövhər Ağa məscidlərinin təmiri
ilə bağlı göstərişlər verilib. Bu
məscidlərin təmirini yenə də Heydər
Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb.
“Xarıbülbül” oteli istifadəyə verilib.
X.Natəvanın, Ü.Hacıbəylinin, Bülbülün ermənilər tərəfindən güllələrlə
dəlik - deşik edilmiş büstləri gətirilib
və mərkəzi meydanda yerləşdirilib.
Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi yenidən
qoyulub. Onun dağıdılmış evinin
bərpası ilə bağlı göstəriş verilib.
Bülbülün oğlu tərəfindən bərpa
edilən evinin açılışı olub. “Qarabağ”
oteli əsaslı təmirdən sonra yenidən
qonaqların üzünə öz qapılarını açıb.
Şuşada yeni beşulduzlu otel və
konfrans mərkəzi tikiləcək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva təməlqoyma
tədbirində iştirak ediblər. Amma
bu tədbirlərin içində ən önəmlisi
yeni yaşayış kompleksinin təməl
daşının qoyulmasıdır ki, oraya illərlə
doğma yurd həsrəti çəkən şuşalılar
qayıdacaq.

Aydın Hüseynov yalnız Şuşada deyil, işğaldan azad edilən
digər ərazilərdə aparılan bərpa və
yenidənqurma işlərindən də söz
açdı:
– Qarabağın hər yeri tikinti
meydançasını xatırladır. İşğaldan
azad edilmiş bütün şəhər, rayon və
kəndlərimizdə quruculuq, abadlıq
işləri aparılır. Əminliklə deyə bilərik
ki, Qarabağ tezliklə, əvvəlkindən də
abad olacaq.
Artıq Füzuli hava limanına uçuş
həyata keçirilib. Bugün – sabah
Zəngilan, Laçın hava limanlarının
da açılışı olacaq. 70 il ərzində
SSRİ - nin, 30 il işğal müddətində
işğalçı Ermənistanın Qarabağda,
o cümlədən Füzulidə, Laçında,
Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda,
Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda... qurmadığı, yaratmadığı infra
struktur çox qısa zamanda müstəqil
Azərbaycan dövləti tərəfindən
yaradılmaqdadır. Ağdamda şəhər
planlaması, quruculuq prosesi,
infrastruktur layihələrin həyata
keçirilməsi açıq – aydın görünür.
Çoxmərtəbəli bina tikintisi üçün işlək
kran, “ağıllı şəhər”in baş planına
uyğun təməlatmalar, yeni ünvanların
göstəriciləri, nişanlar... – Ağdamın
gələcək günlərindən xəbər verir.
Dövlətimizə, onun rəhbərinə min
alqış!

Qələmə aldı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm
diplomatiyası böyük zəfərlə nəticələndi
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Erməni rəhbərinin bu “tezisi”,
əlbəttə ki, təxribat idi və Azərbaycan
Prezidenti bu sərsəm yanaşmaya
layiqli cavab vermişdi.
Azərbaycan Prezidenti qətiyyətlə
bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağ
tarixi, mədəni, demoqrafik, siyasi,
geosiyasi və bütün digər mənalarda
daim Azərbaycanın olmuşdur və ora
indi də Azərbaycandır. Ölkə başçısı
bir ildən sonra reallığa çevrilən və
tarixə düşən ifadəni səsləndirmişdi:
“Qarabağ Azərbaycandır və nida
işarəsi”. Prezidentin bu ifadəsi dünyaya göndərilən diplomatik mesaj idi.
Ölkə başçısı bu sözü ilə bildirmişdi
ki, Azərbaycan Qarabağın işğalı ilə
heç zaman barışmayacaq. Bu gün
əminliklə deyə bilərik ki, Prezidentin
“Qarabağ Azərbaycandır!” ifadəsi
xalqımızı torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsinə doğru məqsədinə
daha da yaxınlaşdırdı. Münaqişənin
yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində Helsinki Yekun Aktının
prinsiplərinə uyğun həll edilməli
olduğunu hər zaman vurğulayan
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
daim danışıqlar yoluna üstünlük
verdiyini diqqətə çatdırmış, ancaq
danışıqlar prosesinin sonsuza qədər
davam edə bilməyəcəyini vurğulamışdı. Azərbaycan Prezidentinin
Münxendə qarşı tərəfə verdiyi əsas
mesaj olduqca aydın idi: “Danışıqlar Ermənistan tərəfinin hərəkətləri
səbəbindən pozularsa, dərhal cavab
tədbirləri görüləcək”.
Ölkə başçısı digər diplomatik
qələbəsini beynəlxalq platformada–

Müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və qalacaq.
Bəyanatın müddəalarının böyük hissəsi artıq icra edilib. Ancaq
elə məsələlər var ki, onlar indi müzakirə mövzusudur. Ümid
edirəm ki, Ermənistanda yaranmış vəziyyətə baxmayaraq,
noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra ediləcəkdir. Əks
təqdirdə, Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək. Ermənistan
qarşısında seçim o qədər də böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla
barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
çərçivəsində keçirilən ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə həsr
olunmuş panel müzakirələrdə qazanmışdı. Müzakirə zamanı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev baş nazir
N.Paşinyanı gerçək tarixə söykənən
faktlarla susdurmuşdu.N. Paşinyanın
özündən asılı olmayaraq, Qarabağın
Azərbaycanın torpağı olmasını etiraf
etməsi və sonradan düzəliş etməyə
çalışması diqqətdən yayınmamışdı.
Erməni baş nazirin əsassız və çürük
fikirlərinə cavab olaraq Prezident
İlham Əliyev Qarabağ haqqında
həqiqətləri tarixi faktlara söykənərək
açıq şəkildə dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırmış və bununla da
N.Paşinyanı çətin duruma salmışdı. Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
Münxendəki debat Prezident İlham
Əliyevi öz xalqını sevən, ölkənin
gələcəyini düşünən, torpaqlarımızın
işğalı ilə heç vaxt barışmayacaq və
azad etmək gücünə malik bir lider
olduğunu göstərmişdi. Bu debat hər
bir Azərbaycan vətəndaşında qürur
hissi oyatmışdı. Şübhəsiz, Münxen

Təhlükəsizlik Konfransında açıq
debatlar Prezident İlham Əliyevin
baş nazir Paşinyan üzərində qazandığı qətiyyətli və inamlı diplomatik
qələbəsi ilə tarixdə qalacaq.
Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın informasiya siyasətinə,
təbliğat maşınına növbəti ağır
zərbəni MDB Dövlət Başçılarının
2019-cu ildə Aşqabadda keçirilən
Zirvə toplantısında vurmuşdu.
Ölkə başçısı faşist Qaregin Njdeyə
Yerevanda abidə ucaldıldığını qeyd
edərək, faşizmin Ermənistanın
dövlət ideologiyası olduğunu
tutarlı faktlarla sübuta yetirmişdi.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
Azərbaycan Prezidentinin Zirvə
toplantısında səsləndirdiyi fikirlər
Ermənistanın MDB məkanında
uzun illərdən bəri şəbəkələşdirməyə
nail olduğu informasiya-təbliğat
siyasətini təməldən sarsıtmış,
erməni təbliğat maşınının təsiri altına
düşən insanları düşünməyə vadar
etmiş və ermənipərəst dairələrin
mövqeyini zəiflətmişdi. Heç kimə
sirr deyil ki, mürəkkəb geosiyasi

vəziyyətə malik regionlarda yerləşən
ölkələrin qüdrətinin əsas amili güclü
diplomatiya ilə dəstəklənən hərbi
gücdür. Azərbaycan Prezidenti
nüfuzlu beynəlxalq platformalarda
erməni diplomatiyasına sarsıdıcı
zərbələr endirməklə Qarabağın əsl
sahibinə qayıtması üçün güclü zəmin
yaratmışdı. Diplomatik arenada hər
bir qələbə torpaqlarının işğaldan
azad edilməsi uğrunda mübarizədə
Azərbaycanın gücünü artırmışdı.
Bütün bunlar Azərbaycanın Vətən
müharibəsindəki qələbəsini
şərtləndirən zəncirin vacib halqaları
olmuşdu.
Beləliklə, Ermənistanın problemin
həllinə deyil, status-kvonun qorunub
saxlanmasına yönəlmiş siyasəti
Azərbaycanın güclü diplomatik
fəaliyyəti sayəsində iflasa uğradı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Qarabağ münaqişəsinin həllində
dəyişməz, prinsipial mövqe tutdu və
onu ən yüksək kürsülərdən bəyan
etdi. Ölkə başçısı Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini müdafiə etməklə
yanaşı, milli iqtisadiyyatı inkişaf
etdirdi, hərbi potensialı gücləndirdi
və ölkənin siyasi mövqeyini
möhkəmləndirdi. Bu gün birmənalı
şəkildə demək olar ki, Prezident
İlham Əliyevin Qarabağ siyasəti tam
bəhrəsini verdi və Azərbaycanın
xəbərdarlıqlarını nəzərə almayan
Ermənistan məntiqi sonluqla
üzləşdi. Qırx dörd günlük hərbi
əməliyyatlardan sonra Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olundu.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Bakıda Beynəlxalq TURAZ
Akademiyası Konqresi keçirilir

sahəsində münasibətlər qurulduğunu
və hələ müstəqilliyin ilk illərində imzalanan protokollar nəticəsində yüzlərlə
azərbaycanlı xəstənin Türkiyədə
müalicə olunduğunu, yüzlərlə
azərbaycanlı həkimin qardaş ölkədə
təhsil aldığını, bilik və bacarıqlarını
artırdığını bildirib. Nazir müavini qeyd
edib ki, həm COVID-19 pandemiyası,
həm də Vətən müharibəsi dövründə
Türkiyə Cümhuriyyəti öz dəstəyini
əsirgəməyib. Azərbaycana ilk COVID-19 testləri də Türkiyədən gətirilib.
“Birinci Qarabağ müharibəsində
minlərlə azərbaycanlı itkin düşüb.
Onların bəzilərinin qalıqları tapılıb
və türkiyəli mütəxəssislərlə birlikdə
cəsədlərin şəxsiyyəti müəyyən
ediləcək”, - deyə E.Ağayev məlumat
verib.
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) Səbinə Əliyeva
çıxışında kütləvi informasiya
vasitələrinin cəmiyyətdə demokratik mühitin, aşkarlığın, sərbəst və
fərqli düşüncənin etibarlı tribunası kimi özünü təsdiqlədiyini qeyd
edərək deyib: “Media cəmiyyətin
aynası, obyektiv ictimai rəy vasitəsi
rolunu getdikcə gücləndirir. Artıq
cəmiyyətdə baş verən proseslərdən
xəbər tutmaq vətəndaşların ilkin
ehtiyaclarından birinə çevrilib. İctimai
mühitə təsir göstərən, insanlar üçün
maraqlı və əhəmiyyətli olan bütün
hadisələr, faktlar barədə hər bir
fərdin informasiya almaq hüququ
var. Bu hüquq vətəndaşların fikir
azadlığı ilə sıx bağlıdır. Bu missiyanın həyata keçirilməsində media
nümayəndələrinin, o cümlədən insan
hüquqları mövzusunda məqalələr yazan, araşdırmalar aparan jurnalistlərin
iştirakı böyük əhəmiyyət kəsb edir”.
Səbinə Əliyeva, həmçinin
Ombudsman Aparatı tərəfindən
jurnalistlərin peşə hazırlığının
yüksəldilməsinə dəstək vermək və
onların hüquqi biliklərini artırmaq,
maarifləndirmə işini genişləndirmək,
KİV nümayəndələri ilə əməkdaşlığı
daha da möhkəmləndirmək
məqsədilə keçirilən müxtəlif
tədbirlərdən danışıb.
Türkiyə Respublikasının
Azərbaycandakı səfiri Cahit
Bağçı ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərdən və iyunun 15-də
Azərbaycan və Türkiyə arasında
imzalanan Şuşa Bəyannaməsinin

Sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri generalpolkovnik Vilayət Eyvazov Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş səfiri Cahit Bağcı ilə görüşüb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
təyinatı münasibətilə səfiri təbrik edən nazir
ona dəyərli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Nazir Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələrin gündən-günə genişləndiyini,
dövlətlərimizin başçılarının əməkdaşlığın bütün sahələrdə ən yüksək səviyyədə inkişafına
böyük önəm verdiklərini diqqətə çatdırıb, eyni
zamanda son illər hər iki ölkənin Daxili İşlər
nazirliklərinin cinayətkarlıqla mübarizə, peşə
hazırlığı, informasiya və təcrübə mübadiləsi
sahələrində əldə etdikləri önəmli nəticələr
barədə məlumat verib.
General-polkovnik Vilayət Eyvazov
Azərbaycan polisinin, Daxili Qoşunların səmərəli fəaliyyət göstərdiyini, ictimai
asayişin qorunmasında, cinayətkarlıqla

mübarizədə aparıcı hüquq-mühafizə orqanı kimi öz yerini tutduğunu məmnunluqla
qeyd edib. Bütün bu nailiyyətlərdə Türkiyə
polisinin və Jandarm Qüvvələrinin də xüsusi rolunun, xidmətinin olduğunu nəzərə
çatdıran nazir buna görə Türkiyə Daxili İşlər
Nazirliyinin, Türkiyə Baş Polis İdarəsinin, o
cümlədən Jandarm Qüvvələrinin kollektivinə
təşəkkürünü bildirib.
Səmimi görüşə və təbrikə görə dərin
minnətdarlığını bildirən səfir Cahit Bağcı
Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətli inkişafından məmnun olduğunu nəzərə çatdıraraq,
dövlətlərimizin müvafiq strukturları arasında
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün
əlindən gələni əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər
məsələlər də müzakirə edilib.

Ölkəmizdə sənayeləşmə prosesinin ardıcıl davam etdirilməsi, qeyri-neft
sənayesinin inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətində əsas yer tutur. Pandemiya
səbəbindən dünyanın iqtisadi-maliyyə problemləri ilə üzləşdiyi bir vaxtda
Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində böyük işlərin görülməsi, o cümlədən
sənayenin inkişaf etdirilməsi fərəh doğurur.

Azərbaycanın iqtisadi
yüksəlişi dönməz xarakter alıb

Bakıda Türkiyə Radio və Televiziya Üst Qurumu (RTÜK),
TURAZ Elmi Birliyi, İnönü Universiteti və Azərbaycan Tibb
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə məişət zorakılığı, qadınlara
və uşaqlara qarşı zorakılıq və istismar məsələlərinin müzakirə
edildiyi “Zorakılıq və media” mövzusunda Beynəlxalq TURAZ
Akademiyası Konqresi işə başlayıb.
Əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz canlarından keçən
şəhidlərimizin əziz xatirəsi anılıb
və hər iki ölkənin dövlət himnləri
səsləndirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, konqresin açılış mərasimində çıxış edən
Azərbaycan Tibb Universitetinin
rektoru, professor Gəray Gəraybəyli
COVID-19 pandemiyası səbəbindən
bütün dünyada bir çox tədbirlərin
təxirə salındığını və ya formatının
dəyişdirildiyini vurğulayaraq deyib:
“Beynəlxalq TURAZ Akademiyası
Konqresinin ötən ilin sentyabrında
Bakıda keçirilməsi qərara alınsa da,
bu tədbir COVID-19 pandemiyası ilə
əlaqədar qeyri-müəyyən müddətə
təxirə salındı. Nəhayət ki, konqres
baş tutdu və onun yüksək səviyyədə
keçiriləcəyinə əminəm. Beynəlxalq
TURAZ Akademiyası Konqresi hibrid
formatda, yəni həm oflayn, həm
də onlayn formatda təşkil olunub.
Tədbirdə iştirak etmək üçün qardaş
Türkiyədən 100 nəfərlik heyət Bakıya
gəlib. Əlavə olaraq, Türkiyə və digər
xarici ölkələrdən yüzlərlə iştirakçı da
internet üzərindən tədbirə qatılıb”.
G.Gəraybəyli qeyd edib ki,
Azərbaycan və Türkiyə səhiyyə qurumları arasında uzun illərə söykənən
möhkəm əməkdaşlıq münasibətləri
mövcuddur. “44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı qardaş ölkənin
təcrübəli həkimləri daim yanımızda
oldu, bizimlə birlikdə qazilərimizin
sağlamlıqlarına qovuşması üçün
əllərindən gələni əsirgəmədilər. Biz
bunu çox yüksək qiymətləndiririk
və heç vaxt unutmayacağıq. Böyük
Qələbəni birlikdə qazandıq”, - deyə
rektor vurğulayıb.
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Türkiyə ali təhsil ocaqları ilə geniş
əlaqələrindən də söhbət açan professor indiyədək 30-a yaxın universitetlə
əməkdaşlıq protokollarının imzalandığını diqqətə çatdırıb: “Həmin
protokollar çərçivəsində tələbələrimiz
mütəmadi olaraq Türkiyədə qısa
və uzunmüddətli praktika keçirlər.
O cümlədən diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı işlər aparılır.
Azərbaycan Tibb Universiteti hər
zaman Türkiyədən olan tələbələrin
çoxluğu ilə fərqlənib.
Səhiyyə nazirinin müavini
Elsevər Ağayev konqresin açılış
mərasimindəki çıxışında Azərbaycan
və Türkiyə arasında səhiyyə

Azərbaycanın daxili işlər
naziri Türkiyənin
ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

əlaqələrin hər sahədə daha da
inkişaf etdirilməsi baxımından
əhəmiyyətindən bəhs edərək deyib:
“Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
siyasi əlaqələr yüksək səviyyədədir.
İki ölkə arasında humanitar əlaqələrin
ən yüksək səviyyəyə çatdırılması
lazımdır. Son dörd ayda təxminən 20
Türkiyə universitetinin nümayəndələri
əməkdaşlığı genişləndirmək üçün
Azərbaycana gəlib. Mədəni diplomatiyanı, parlament və humanitar
sahələrdə əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün daha çox səy
göstərməliyik”.
Tədbirdə çıxış edən Türkiyə Radio
və Televiziya Üst Qurumunun sədri
Ebubekr Şahin uşaq və gənclərin
mənəvi və fiziki inkişafına mənfi təsir
edə biləcək yayım məzmunlarının
RTÜK-ün qırmızı xətlərindən biri
olduğunu vurğulayıb: “Medianın
cəmiyyətə ciddi təsiri var. Şiddət mövzusuna ictimai həssaslıqla yanaşmaq
və yayımlar zamanı şiddətin necə
təqdim olunmasına maksimum diqqət
yetirmək lazımdır. RTÜK olaraq
televiziya kanallarında proqramlar yayımlandıqdan sonra müvafiq qanunun
müddəalarına uyğunluq baxımından
yoxlayır, lazım gəldikdə xəbərdarlıq,
inzibati cərimələr, proqramın dayandırılması, yayımın müvəqqəti
dayandırılması və yayım lisenziyalarının ləğvi kimi sanksiyalar tətbiq
edirik. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində
zorakılığa həvəsləndirən, gender
bərabərliyinə zidd olan və qadınlara
qarşı şiddəti təşviq edən, cinayəti
tərifləyən, uşaqlara, zəiflərə və əlillərə
istismara yönələn, irq, rəng, dil, din və
cinsiyyətə görə ayrı-seçkilik edərək
fərdləri təhqir edən yayımlara görə,
ümumilikdə 1849 sanksiya tətbiq
olunub”.
Ebubekr Şahin qeyd edib ki,
şiddət mövzusu təkcə kütləvi informasiya vasitələrinə, televiziyalara aid
deyil. Bu mövzu cəmiyyətin bütün
təbəqələrini maraqlandırır. Dövlət
idarələri, elm adamları və vətəndaş
cəmiyyətləri zorakılıq fenomeninə
qarşı mübarizə aparmalı və onu sosial problem olaraq ortadan qaldırmaq
üçün birlikdə çalışmalıdır. “Unutmayaq ki, bu məsələdə ailənin üzərinə
önəmli vəzifə və məsuliyyət düşür.
Çünki cəmiyyətin təməli ailədir. Buna
görə də ailə məsələlərinə üstün-

lük verən yayımları təşviq edən və
dəstəkləyən siyasət həyata keçiririk”,
– deyə RTÜK sədri əlavə edib.
Türkiyə Respublikası Mətbuat
Reklam Agentliyinin (BİK) rəhbəri
Rıdvan Duran rəqəmsallaşma və
internet dövrünün bir tərəfdən üstünlük yaratdığının, digər tərəfdən isə
təhlükə doğurduğunu qeyd edərək
deyib: “Hazırda saxta xəbərlərin əsl
xəbərin önünə keçdiyi bir dövrdəyik.
Təəssüf ki, xəbərin məzmunu
əhəmiyyət daşımır, ancaq baxış
sayı vacib sayılır. Reklamların payı
baxış sayı ilə bərabər artdığı üçün
əfsuslar olsun ki, xəbər oxuyarkən
əxlaq normalarınıza zidd olan, şiddəti
təşviq edən reklamlarla qarşı-qarşıya qala bilərsiniz. Bu, sizin istəyiniz
və tələbiniz xaricində gerçəkləşir.
Burada RTÜK və BİK-in nəzarət rolu
dəstəkləyici rolu qədər vacibdir. Heç
vaxt sanksiya tətbiq edən bir qurum
olmaq istəməzdik. Ancaq müxtəlif
yollarla uşaqlarımıza və ailələrimiz
üçün əlçatan olan bəzi yanlış yayımları sanksiyalarla xəbərdar etmək
məcburiyyətindəyik”.
Amasya Universitetinin rektoru
Süleyman Elmacı, Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı, TURAZ Elmi
Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Osman
Celbiş, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə
- Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru, Tibb Universitetinin patoloji anatomiya kafedrasının
müdiri Ədalət Həsənov mediada yayılan xoşagəlməz və zorakılığa meyilli
xəbərlərin cəmiyyətə mənfi təsirindən
danışıb, konqresin panel sessiyalarının belə halların qarşısının alınması
üçün həll yollarının araşdırılması,
müzakirəsi istiqamətində əhəmiyyətli
rol oynayacağını bildiriblər. Qeyd edilib ki, konqresdə məhkəmə təbabəti
və patoloji anatomiyaya dair elmitədqiqat işlərinin nəticələri ilə yanaşı,
mütəxəssis mübadiləsi məsələləri də
müzakirə olunacaq.
“Zorakılıq və media” mövzusunda Beynəlxalq TURAZ Akademiyası
Konqresi işini panel sessiyalarla
davam etdirir. Sessiyalarda türkiyəli
və yerli mütəxəssislərin məhkəmə
tibbi ekspertiza və patoloji anatomiyaya dair ən aktual problemlər və bu
sahədə tətbiq edilən son metodlarla
bağlı məruzələri dinləniləcək, fikir
mübadiləsi aparılacaq.

Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 3-də
Sumqayıta səfəri də bunun bariz ifadəsidir.
Dövlət başçısı həmin gün “Azmonbat”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, “Sumqayıt” Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının, inzibati-sosial obyektlərin
açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak
edib. Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində də
cənab İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında (SKSP-də) iki zavodun təməlini
qoymuş, vərəqə şüşə istehsalı müəssisəsinin
açılışını etmişdir. Ümumiyyətlə, qeyri-neft
sektoru respublikamızın bütün bölgələrində
inkişaf etdirilir.
Qeyd edək ki, Kimya Sənaye Parkının
məhz, Sumqayıtda yaradılması çox uğurlu seçim olub. Buraya əvvəlki səfərlərinin
birində cənab İlham Əliyev SKSP-də böyük
nailiyyətlər qazanılacağına inamını ifadə
edib: “Şadam ki, biz bu gözəl parkı Sumqayıt şəhərində yaratdıq. Sumqayıt ölkəmizin,
Cənubi Qafqazın ikinci sənaye şəhəridir.
Sumqayıtın inkişafı üçün çox böyük işlər
görülür, çox böyük layihələr icra edilir”.
Artıq ümumi investisiyalarının həcmi
3,2 milyard ABŞ dolları olan 24 sahibkarlıq
subyektinə rezidentlik statusunun verildiyi və onlardan 17-sinin fəaliyyətdə olduğu
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının növbəti
müəssisəsi – “Azmonbat” da ölkənin iqtisadi
inkişafına mühüm təsir göstərəcək. Burada
istifadə müddəti bitmiş qurğuşun turşulu
akkumulyator batareyalarının utilizasiyası aparılacaq, propilen və yüksək sıxlıqlı
polietilen, qurğuşun külçə, qurğuşunlu aktiv
kütlə və ammonium sulfat məhlulu əldə
olunacaq. Yüz nəfərin daimi işlə təmin olunduğu müəssisədə buraxılan məhsullar daxili
bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, xarici
ölkələrə də ixrac ediləcək. Yeri gəlmişkən,
hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
5500-dək insanın daimi iş yeridir. Parkda modern texnologiyalar tətbiq olunur, istehsalı və
ixrac istiqamətində müsbət dinamika davam
edir. Biz sumqayıtlılar şəhərimizdə ekologiyanı zərrəcə korlamayan, ərazisi yaşıllıqlarla
əhatə olunan müasir zavodların inşasından
hədsiz dərəcədə məmnunuq.
Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində
“Sumqayıt” Elektrik Stansiyasının yeni
estakada nasos stansiyasının açılışında da
iştirak edib. Bu, sənayenin enerji dayanıqlığı baxımından zəruri addımdır. Enerjisistemin Reabilitasiya Proqramı üzrə həyata
keçirilən işlər arasında xüsusi önəm kəsb
edir. Açılış mərasimində vurğulanıb ki, son
illərdə Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin
1,7 metrə qədər aşağı düşməsi “Sumqayıt”
Elektrik Stansiyasının soyutma suyunun
götürülməsində ciddi problem yaradır, avadanlıqların sıradan çıxmasına səbəb olurdu.
Amma görülən tədbirlərin sayəsində su qıtlığı
hiss edilməsə də, yeni bir stansiyaya da etiyac var idi ki, etibarlı iş rejiminə nail olunsun.
Odur ki, dənizin 5 metr dərinliyindən soyuq
suyun götürülməsinə imkan verən 750 metr

uzunluğunda estakada, həmçinin yeni su
nasos stansiyası tikilib. Bununla da stansiyanın soyuducu su təchizatının etibarlılığı təmin
edilib və ən əsası stansiyanın fəaliyyətinin
dayanmasının qarşısı alınıb. Elektrik stansiyasını xüsusi üsulla soyuq su ilə təmin edən
yeni nasosxana istilik energetikası sahəsində
ilk təcrübə sayılır.
Bəli, ötən hər gün, hər ay Azərbaycan
sənayesinin həyatında bu və digər yeniliklərlə
əlamətdar olur. Məsələn, bir ay əvvəl SKSPnin rezidenti “SOCAR Karbamid Zavodu”
tam gücü ilə fəaliyyətə başlayıb. Parkın digər
rezidenti “Azerfloat” QSC isə bu günlərdə
ilk dəfə olaraq İsrail və İspaniyaya ağ şəffaf
şüşə vərəqələrin ixracına nail olub. Artıq
sifarişçilərin sayı 9-dur. “Tabaterra” tütün
məmulatları fabriki sırf ixracyönümlü fəaliyyət
göstərməyi hədəfləyib. Sumqayıt markalı
çeşidli məhsullara Azərbaycandan xeyli
uzaq ölkələrdə, həmçinin beynəlxalq sənaye
sərgilərində rast gəlmək olar.
Bizim kollektiv də respublikada və onun
hüdudlarından kənarda həyata keçirilən mühüm layihələrdə fəallığı ilə seçilir. Sumqayıtdakı EP-300 mürəkkəb qurğusunun modernizasiya və rekonstruksiya işlərində sifarişləri
uğurla yerinə yetirmişik. SOCAR-la yanaşı,
AzFen və AzTen şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik. “AzVOOL”-un Mineral daş yunu zavodunda işlərimiz davam edir.Mütəxəssislərimizin
yüksək peşəkarlıq keyfiyyətləri beynəlxalq
qurumlar tərəfindən etiraf olunur və
dəyərləndirilir. İndiyədək şirkətimiz Avropanın dörd ali mükafatına sahib olub. Fransa,
İngiltərə, İspaniya və Avstriyada keçirilmiş
beynəlxalq sənaye-quruculuq konfranslarında iştirak etmiş və Azərbaycanın uğurlarını
təbliğ etmişik. Avropa Beynəlxalq Sahibkarlar
konfederasiyasının üzvü kimi, mənə sənaye
quruculuğu sahəsində ən yüksək mükafat
– Sokrat mükafatı verilib. Azərbaycanda isə
“Əmək” ordeni və “Tərəqqi” medalına layiq
görülmüşəm.
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı
sürətlə davam edir. Sevinirik ki, bu uğura biz
də töhfələr veririk.

Şakir HƏSƏNOV,
“Aztermoizol” ASC-nin sədri
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Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
HHM birləşmə, hissə və bölmələrində
kompleks təlim keçirilib
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hava hücumundan müdafiə
birləşmə, hissə və bölmələrində
kompleks təlim keçirilib. Şəxsi
heyətin sayıqlığını və peşəkarlığını
yoxlamaq üçün təlimə Ordu aviasiyası da cəlb edilib.
Kompleks təlimə Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun hava hücumundan müdafiə birləşmə, hissə və
bölmələrinin yüksək döyüşə hazırolma vəziyyətinə gətirilməsi ilə başlanılıb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən verilən məlumatda
bildirilir ki, plana əsasən zenit-raket,
radiotexniki və quru qoşunlarının
hava hücumundan müdafiə bölmələri
ilə qarşılıqlı əlaqədə şərti düşmən
zərbələrinin dəf edilməsi məşq etdirilib.
Komandir və döyüş heyətlərinin
real döyüş şəraitində hava hücumundan müdafiə döyüşünün aparılması vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə şərti düşməni təqlid edən
ordu aviasiyası praktiki uçuşlarla
məşqlərə cəlb edilib.
Pilotlar tərəfindən hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təsirinin
dəf edilməsi üçün mürəkkəb pilotoji
manevrlər yerinə yetirilib.
Radiotexniki bölmələrin kəşfiyyat
vasitələri ilə düşmən hədəfləri

aşkarolunma həddinə çatdıqda
əldə olunmuş məlumatlar komanda məntəqəsinə ötürülüb. Döyüş
heyətləri tərəfindən hava hücumu
vasitəsinin dövlət hava sərhəddinə
uçub çatma vaxtı və zenit-raket divizionlarının məhvetmə zonasına girmə
ardıcıllığı üzrə hesabatlar aparılıb.
Düşmənin hava hücumu vasitələri
növbətçi qüvvələrin 1 nömrəli hazırlığa gətirilmə həddinə çatdıqda zenitraket bölmələrinə 1 nömrəli hazırlıq
elan olunaraq alınmış döyüş tapşırığına əsasən zenit-raket bölmələrinin
komanda məntəqəsi hədəflərin aşkarlanması, izlənməsi və məhv edilməsi
üzrə fəaliyyətləri yerinə yetirib.
Döyüş heyətləri tərəfindən zenitraket bölmələrinin raket ehtiyatının
təyin olunmuş normaya çatdırılması üçün buraxıcı qurğulara döyüş
raketləri doldurulub.
Quru qoşunlarının hava hücumundan müdafiə bölmələri aşağı və
ən aşağı hündürlüklərdə fəaliyyət
göstərən düşmənin aşkarlanması,
müşahidə və məhv edilməsi üzrə

döyüş tapşırıqlarının icrasına davam
ediblər.
Ehtiyatda olan zenit-raket
bölmələri ümumqoşun birləşmələrinin
hava hücumundan müdafiəsini təmin
etmək məqsədilə təyin olunmuş start
mövqelərinə yerdəyişməni həyata
keçiriblər.
Obyektlərin və birləşmələrin
hava hücumundan müdafiəsini
təmin edərkən qorunan ümumqoşun
birliklərinin döyüş fəaliyyətlərindən
asılı olaraq zenit-raket qoşunlarının
hissə və bölmələri ilə quru qoşunlarının hava hücumundan müdafiə
bölmələri arasında 3 mərhələdən
ibarət qarşılıqlı əlaqə yaradılıb.
Birinci mərhələdə düşmənin

Sentyabrın 9-da təhsil naziri Emin Əmrullayev ali təhsil müəssisələrinin
rəhbərləri ilə onlayn formatda görüş keçirib.
aparılması üzrə qarşılıqlı əlaqənin
əsas üsulu qüvvələrin sektorlara və
hündürlüklərə görə bölüşdürülməsi ilə
icra olunub.
Üçüncü mərhələdə zenit-raket və
quru qoşunlarının hava hücumundan
müdafiə bölmələrinin atəş zonaları
bölündüyünə görə onlar arasında
məlumat mübadiləsi həyata keçirilib.
Beləliklə də real döyüş şəraitində
hava hücumundan müdafiə döyüşünün aparılmasını kompleks
şəkildə məşq edən bölmələr yüksək
peşəkarlıq və ustalıq nümayiş
etdiriblər.

“Xalq qəzeti”

Qarabağın su ehtiyatları regionun
iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək
İşğaldan azad edilən Qarabağ
regionunun ərazisində formalaşan çay
suları ehtiyatlarının xüsusi əhəmiyyətə
malik olmasını qeyd edə bilərik. Belə
ki, düşməndən təmizlənən Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda infrastrukturun
bərpası, iqtisadi sahələrin inkişaf
etdirilməsi üçün çay suları ehtiyatının
xüsusi əhəmiyyəti var. Bu baxımdan regionda formalaşan çay suları
ehtiyatlarının araşdırılaraq təqdim
olunması zəruridir.
Xatırladaq ki, Qarabağda
Tərtərçay, Qarqarçay, İncəçay,
Xaçınçay, Köndələnçay, Quruçay,
Atakürdçay, Həkəriçay, Zabuxçay,
Oxçuçay, Bərgüşadçay kimi çaylar özünəməxsus təbii şəraitdə
formalaşır. Məhdud su ehtiyatları
şəraitində bu regionun ərazisində
süni suvarma olmadan aqrar (fermer)
təsərrüfatlarından yüksək və sabit
məhsul əldə etmək qeyri-mümkün
hesab olunur. Bununla əlaqədar
Qarabağda yaşayacaq əhalinin,
yaradılacaq sənaye obyektlərinin və
fermer təsərrüfatlarının su təminatının
yüksəldilməsi, su ehtiyatlarının optimal
paylanılması problem olaraq qarşıda
durur. Bu amili nəzərə alaraq regionda
formalaşan və bu əraziyə daxil olan
transsərhəd çaylarının su ehtiyatları
işlənib hazırlanaraq qiymətləndirilib.
Qeyd edək ki, Qarabağ və ŞərqiZəngəzur iqtisadi rayonları üzrə çay
suları ehtiyatı olduqca mürəkkəb
təbii şəraitdə formalaşır. Bu iqtisadi
rayonların ərazilərində formalaşan çay
axımına təbii amillərlə yanaşı, antropogen amillərin də təsiri güclüdür.
Onların rejim xüsusiyyətlərinin təhlili
göstərir ki, bu çayların oxşar cəhətləri
ilə yanaşı, fərqli xüsusiyyətləri də
çoxdur. Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur
iqtisadi rayonlarının çayları dağlıq
ərazilərin orta, həmçinin yüksək
hissələrində formalaşır. Həmin çaylar
dağətəyi və düzənlik ərazilərə çıxdıqdan sonra tranzit şəkildə axır və
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
istifadə olunur.
Araşdırmalara əsasən, Qarabağ
iqtisadi rayonunun və ümumiyyətlə,
Qarabağ regionunun ən böyük və
bolsulu çayı Tərtər çayıdır. Bu çayın
böyük hissəsi Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun (Kəlbəcər inzibati
rayonu) ərazisində formalaşsa da,
onun su ehtiyatları əsasən, Qarabağ iqtisadi rayonunda istifadə
olunur. Tərtərçay Kiçik Qafqazdan
axan xırda çay və bulaqların sularının qovuşmasından yaranır. Çayın
mənbəyi 3120 metr yüksəklikdədir.
Bu çay Kür çayına qovuşur. Uzunluğu
200 kilometr, hövzəsinin sahəsi isə
2650 kvadratkilometrə bərabərdir.
Tərtərçayın 31 qolu var, bunlardan
11 sağ, 20-i isə sol qollarıdır. Çayın
orta çoxillik su ehtiyatı 662,3 milyon
kubmetrə bərabərdir. Onun bolsulu
olması və xüsusi təsərrüfat əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq, üzərində 1976-cı ildə
istismara verilən Sərsəng su anbarı
tikilib ki, bu da çoxillik tənzimləmə
aparmaq imkanına malikdir.
Sərsəng su anbarından bir qədər
aşağıdan axan Tərtərçayın üzərində
inşa olunan “Suqovuşan” hidroqovşağının fəaliyyəti isə əsasən, çayın
su ehtiyatlarının sağsahil və solsahil
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zərbaycan Respublikası yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə
görə quru subtropik iqlimə malik olduğu üçün onun əksər
regionlarında su ehtiyatlarına tələbat çox böyükdür.
Araşdırmalara əsasən, ölkəmizin regionlarında su istehlakçılarının
təmin olunması əsas çay və yeraltı su ehtiyatları hesabına ödənilir.
Ehtiyatına, əhəmiyyətinə və su təminatına görə respublika
ərazisində əsas su mənbəyi isə çay suları hesab olunur.

magistral kanallarına yönəltməkdən
ibarətdir.
Qarabağ iqtisadi rayonunda
formalaşan çaylardan biri də Qarqarçaydır. Bu çay Qarabağ silsiləsinin
şərq yamacından axan Xəlfəliçayla
Zarıslıçayın qovuşmasından əmələ
gəlir. Çayın mənbəyi Zarıslıçayın
mənbəyi qəbul edilir. Həmin mənbəyin
hündürlüyü 2080 metr yüksəklikdədir.
Çayın uzunluğu 115 kilometr olmaqla su ehtiyatının həcmi orta çoxillik
göstəriciyə əsasən 53,3 milyon
kubmetrə bərabərdir. Bununla yanaşı,
Murovdağın şimal-şərq yamacında
2580 metr yüksəklikdən mənbəyi başlayan İncəçay da mövcuddur. Bu çayın
uzunluğu 83 kilometr olmaqla, su ehtiyatının həcmi orta çoxillik göstəricidə
42 milyon kubmetr təşkil edir.
İqtisadi rayonun ərazisində formalaşan çaylardan biri də Xaçınçaydır.
Bu çay Hacıyurd (2397 metr), Uyuxlu
(2316 metr), Gilqyas (2362 metr),
Çiçəkli (2343 metr), Alaqaya (2583
metr) və başqa dağların yamaclarından axan bulaqların qovuşmasından
yaranıb. Çayın uzunluğu 116 kilometrdir, 5 kilometrdən artıq olan 12 qolu
var. Bu çayın su ehtiyatları orta çoxillik
həddə 38,8 milyon kubmetr təşkil edir.
Xaçınçayın su ehtiyatları Kür
çayına çatmır. Bunun əsas səbəbi
çayın üzərində 1964-cü ildə istismara verilən 23 milyon kubmetr həcmə
malik olan su anbarının tikilməsi və su
ehtiyatlarından tam istifadə olunması
ilə bağlıdır.
Su anbarı uzun müddət işğalda
qaldığından onun su ehtiyatlarından
istifadə olunmayıb. Qarabağ iqtisadi
rayonunun ərazisi işğaldan azad edildiyi üçün Xaçınçay su anbarının təmirbərpa işlərindən sonra tənzimlənən
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
olunmasına inanırıq.
Köndələnçay isə Çaxmaq
silsiləsinin şərq yamasındakı (1780
metr) bulaqdan başlayır. Uzunluğu
89 kilometr olmaqla Araz çayına
tökülür. Köndələnçayda formalaşan
su ehtiyatlarının həcmi orta çoxillik
göstəricidə 23,34 milyon kubmetr
təşkil edir. Çayın üzərində 9,50 milyon
kubmetr həcmə malik olan Yuxarı
Köndələnçay və 2,40 milyon kubmetr

həcmində Aşağı Köndələnçay su anbarları mövcuddur. Həmin su anbarları
işğal altında olduğundan uzun müddət
istismar edilməyib. Hazırda işğaldan
azad olunan bu su anbarlarının ehtiyatlarından yaxın illərdə təsərrüfatların
suvarılmasında istifadə olunacaq.
Qarabağ iqtisadi rayonunun Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq yamacında
formalaşaraq, 82 kilometr uzunluğunda olan Quruçay Araz çayına tökülür.
Quruçayın iki qolu var. Sol qolu İkahçay, sağ qolu isə Atakürdçaydır. Onun
su ehtiyatı orta çoxillik göstəricidə 12
milyon kubmetr təşkil edir.
Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı,
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun
ərazisində Həkəriçay, Zabuxçay,
Oxçuçay, Bərgüşadçay və Xaçınçay
mövcuddur. Bu çaylardan Həkəriçay
və Zabuxçay Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonu ərazisində formalaşır. Oxçuçay, Bərgüşadçay və Xaçınçay Qərbi
Zəngəzur ərazisində formalaşmaqla
Şərqi Zəngəzura transsərhəd çayları
kimi daxil olurlar. Məlum olduğu kimi,
bu çayların su ehtiyatları ermənilər
tərəfindən çirkləndirildikdən sonra
Şərqi Zəngəzur ərazisinə daxil olur.
Onların içərisində çirklənmə dərəcəsi
kritik həddə çatan Oxçuçayın su ehtiyatlarından istifadə olunması isə çox
təhlükəlidir.
Rayonun ərazisində formalaşan
Zabuxçay Qızıltəpə dağından 3036
metr yüksəklikdən başlanır. Yuxarı
axında bu çay Ağoğlan, orta axında isə Minkəndçay adlanır. Çayın
uzunluğu 51 kilometr olmaqla su
ehtiyatlarının həcmi orta çoxillik
təminat ilində 168,4 milyon kubmetr
təşkil edir. İqtisadi rayonun ərazisində
formalaşan Həkəriçay isə 948 metr
yüksəklikdə Şəlvə və Hoçazsu çaylarının qovuşmasından yaranır. Əsas
çay Şəlvə çayı qəbul edilir ki, onun da
mənbəyi Mıxtökən silsiləsində 2580
metr yüksəklikdə yerləşir. Həkəriçay
Bərgüşadçaya tökülür ki, bunun da
uzunluğu 113 kilometrə bərabərdir.
İstər Zabuxçay, istərsə də
Həkəriçayın su ehtiyatları tənzimlənmir.
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun
ərazisində formalaşan bu çayların su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək
üçün onların üzərində su anbarlarının

Təhsil naziri rektorlarla
onlayn görüş keçirib

hava hücum vasitələrinin obyektlərə
və qoşun qruplaşmalarına zərbə
vurmasının və dərinliklərə doğru
uçub keçməsinin qarşısını almaq
məqsədilə vahid hava hücumundan
müdafiə sistemi qurulub. Bu zaman
atışlar üzrə qarşılıqlı əlaqə hədəflərə
görə qüvvələrin cəmləşdirilməsi və ya
bölüşdürülməsi yolu ilə aparılıb.
İkinci mərhələdə zenit-raket qoşunlarının bölmələri ilə quru qoşunlarının hava hücumundan müdafiə
bölmələri atəş və məlumat mübadiləsi
üzrə qarşılıqlı əlaqə yaradıblar. Atışın

tikilməsi məqsədəuyğundur.
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun
ərazisinə tranzit şəkildə daxil olan
Bərgüşad çayı (Bazarçay) başlanğıcını Zəngəzur silsiləsinin şimal yamacından, 3040 metr yüksəklikdə yerləşən
Zalxa gölündən götürür. Həkəri çaya
qovuşandan sonra nisbətən düzənlik
sahə ilə axaraq bir sıra qollara ayrılır.
Çayın uzunluğu 178 kilometr, su
ehtiyatının həcmi isə 687,6 milyon
kubmetr təşkil edir.
Qeyd olunan iqtisadi rayonun ərazisinə tranzit şəkildə daxil
olan çaylardan biri də Oxçuçaydır.
Bu çay Araz çayının sol qoludur.
Qərbi Zəngəzurdan Zəngilan rayonu ərazisinə daxil olur. Çayın
mənbəyi Qapıcıq dağında 3650 metr
hündürlükdədir. Onun orta çoxillik su
ehtiyatı 359,2 milyon kubmetrdir.
Qaçaran şəhərində istehsal
olunan mis-molibden yataqlarından
istifadədən sonra atılan çirkab sular
Oxçuçaya axıdılaraq, çayda olan
fauna və flora məhv edilir. Bununla da
Oxçuçayın suyu istifadəyə yararsız
hala düşür.
Qərbi Zəngəzur ərazisindən
Zəngilan rayonu ərazisinə daxil olan
çaylardan biri də Xaçınçaydır. Çayın
su ehtiyatı orta çoxillik göstəricidə
60,2 milyon kubmetr təşkil edir. Onu
da xatırladaq ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında olan
Xaçınçaylar eyni adlıdır və ayrı-ayrılıqda müxtəlif təbii şəraitdə formalaşır.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə
alaraq, Qarabağ iqtisadi rayonunun
ərazisində mövcud olan çayların su
ehtiyatları 831,7 milyon kubmetr təşkil
edir. Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonunun ərazisində formalaşan çay suları
ehtiyatı isə ümumilikdə 1622,6 milyon
kubmetrə bərabərdir. Bütövlükdə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarının ərazilərində işğaldan
azad edilən mövcud çay suları ehtiyatı
bir sıra kiçik çaylar nəzərə alınmaqla
ümumilikdə 2508,4 milyon kubmetrə
bərabərdir. Bu da Azərbaycan
ərazisində formalaşan çay suları ehtiyatının 22 faizinə bərabərdir.
Burada onu da qeyd edək ki,
Qarabağ regionunda Qarabağ vulkanik yaylası mövcuddur. Bu yaylanın
süxurları əsasən vulkanik mənşəli olub
yüksək məsaməliliyə malikdir. Bu da,
öz növbəsində, düşən atmosfer yağıntılarının asanlıqla yeraltına sızmasına
(hopmasına) şərait yaradır. Nəticədə
zəngin yeraltı su ehtiyatı olan gətirmə
konusları su ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunmasına imkan verir.
Fikrimcə, yuxarıda qeyd olunan
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
etməklə düşməndən təmizlənən rayonlarda “Ağıllı kənd” və “Ağıllı şəhər”
layihələrinin həyata keçirilməsində,
bölgənin iqtisadi inkişafında geniş
istifadə olunmalıdır. Bununla da Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru gülüstana
çevirməklə mənfur düşmənə və onun
havadarlarına gözdağı verə bilərik.

Qara CƏFƏROV,
Azərbaycan Elmi - Tədqiqat
Su Problemləri İnstitutunun
laboratoriya rəhbəri, texnika
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent

Təhsil Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə sentyabrın 29-da ali təhsil
müəssisələrində ənənəvi təhsilin bərpası
ilə bağlı hazırlıq işlərinin görülməsi, tədrisin

təşkili, müəllim və tələbələrin vaksinasiyadan
keçirilməsi, auditoriyaların və digər müvafiq
infrastrukturun hazırlıq vəziyyəti müzakirə
edilib və bununla bağlı təkliflər dinlənilib.

Laçın rayonunda keçirilən Azərbaycan–
Türkiyə birgə təlimi davam edir

A

zərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında bağlanmış hərbi sahədə
əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən
Laçın rayonunda keçirilən birgə döyüş
atışlı taktiki təlim davam edir.
Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, təlimin
növbəti günündə xüsusi təyinatlı qruplarla
mürəkkəb relyefli ərazilərdə kəşfiyyatın aparılması, əlaqə yollarında pusquların qurulması, ərazidə təxribat qruplarının aşkarlanması

və məhv edilməsi, o cümlədən müxtəlif
maneələri dəf edərək gizli yollarla şərti
düşmənə yaxınlaşma tapşırıqları icra olunub.
Xüsusi təyinatlılar qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetiriblər.

“Xalq qəzeti”

P

rezident İlham Əliyev Sumqayıta növbəti səfəri zamanı şəhərdəki
Kimya Sənaye Parkının “Azmonbat” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin (MMC) fəaliyyəti ilə maraqlanması son illərdə
ölkəmizdə müasir istehsal infrastrukturuna malik sənaye parkının
yaradılmasına böyük önəm verilməsinin bariz ifadəsi idi.

Azərbaycan regionun
sənaye mərkəzinə çevrilir
Xatırladım ki, Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında yeni fəaliyyətə
başlayan “Azmonbat” MMC gələcəkdə
respublikamızda istehsalın genişləndirilməsi,
idxalın əvəz edilməsi və yeni ixrac
imkanlarının yaradılması baxımından böyük
əhəmiyyətə malik olacaq.
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında
fəaliyyətə başlayan 17-ci rezident olan bu
müəssisədə istifadə müddəti bitən qurğuşun
turşulu akkumulyator batareyalarının
utilizasiyası aparılacaq, nəticədə propilen
və yüksək sıxlıqlı polietilen, qurğuşun külçə,
qurğuşunlu aktiv kütlə və ammonium sulfat
məhlulu əldə ediləcək.
“Azmonbat”da bir sıra ölkələrin qabaqcıl
texnologiyalarından istifadə edilir. Yüz nəfərin
daimi işlə təmin olunduğu müəssisədə
istehsal edilən məhsullar daxili bazarın
tələbatını ödəməklə yanaşı, Türkiyə,
Bolqarıstan və MDB ölkələrinə ixrac ediləcək.
Cənubi Qafqazın ən böyük, Azərbaycanın
isə ilk sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında hazırda 5500-dək insan
daimi işlə təmin edilib. Burada 24 sahibkarlıq
subyektinə rezidentlik statusu verilib və
onlardan 17-si istehsala başlayıb. Növbəti
mərhələdə daha 7 rezidentin fəaliyyətə
başlaması nəzərdə tutulub.
Sənaye Parkında məhsul istehsalı və
ixrac istiqamətində müsbət dinamika davam
edir. Belə ki, cari ilin birinci yarısında ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 49 faiz daha
çox məhsul istehsal edilib və 47 faiz daha
çox ixrac həyata keçirilib.
Bütün bunlar ölkəmizdə sənayenin
modernləşdirilməsi və strukturunun
təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin
ixrac potensialının artırılması, enerjidən
səmərəli istifadə edən, yüksək əlavə
dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye
istehsalının genişləndirilməsi, yeni istehsal
sahələri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması
və s. vəzifələri uğurla gerçəkləşdirilməsini
göstərir.
Onu da bildirim ki, hazırda Azərbaycanın
sənaye parklarında yüksək nəticələrə nail
olmaq üçün rezidentlərin səmərəli fəaliyyəti
məqsədilə hər cür şərait yaradılıb, vergi və
gömrük sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər
tətbiq edilib. Belə ki, sənaye parklarının
rezidentləri qeydiyyata alındıqları tarixdən 7 il
müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və ya mənfəət
vergilərindən, istehsal məqsədilə idxal
etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlıqların
və qurğuların idxalı zamanı ƏDV-dən və
gömrük rüsumlarından azad olunublar.
Bundan başqa, sənaye parklarında dövlət
vəsaiti hesabına müasir infrastruktur

yaradılıb, sahibkarların vəsaitlərini investisiya
qoyuluşuna yönəltmələri təmin edilib.
Belə bir şərait isə ölkəmizdə qeyri-neft
sektorunun inkişafının prioritet istiqamət
olduğundan, bunun ölkəmizin iqtisadi
qurumları qarşısında mühüm bir vəzifə
kimi qoyulduğundan xəbər verir. Elə
buna görə də son illərdə iqtisadiyyatda
dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün ciddi
sənayeləşmə islahatları reallaşdırılır, iqtisadi
inkişaf qeyri-neft sektoru hesabına davam
etdirilir. Respublikada sənaye parkları və
məhəllələrinin yaradılması da bu siyasətin
məntiqi nəticəsidir.
“Azmonbat” MMC kimi müəssisələrin
istifadəyə verilməsi ilə bağlı bir cəhəti də
xüsusi vurğulamaq istərdim. Belə ki, son
illərdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda
əlverişli mövqeyə malik mühüm tranzit
mərkəzi olması, insan kapitalının inkişafı
ölkəmizin investisiya qoyuluşu baxımından
cəlbediciliyini artırıb. Eyni zamanda,
Azərbaycan beynəlxalq müqavilələrdən irəli
gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında
yerinə yetirib. Ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu
transmilli layihələr də Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm
rol oynayıb.
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında təməli
qoyulan və açılışı edilən bütün müəssisələrin
timsalında əminliklə deyə bilərəm ki,
Prezident İlham Əliyevin sənayeləşdirmə
siyasətinə uyğun olaraq, mövcud təbii və
iqtisadi resursların istehsala cəlb olunması,
qabaqcıl texnologiyaların daha geniş tətbiqi
istiqamətində sistemli tədbirlər davam etdirilir.

Emin BAĞIROV,
AMEA Riyaziyyat və Mexanika
İnstitutunun böyük elmi işçisi, mexanika
üzrə fəlsəfə doktoru
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“Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında
professor Qafar Cəbiyevin rolu”
Ümumdünya tarixinin ən dərin qatlarının belə araşdırılaraq öyrənilməsində arxeologiya elminin çox mühüm rolu
və əhəmiyyəti olduğu şəksizdir. Bəşəriyyətin hələ yazmaq
düşüncəsi olmadığı milyon illərə bərabər tarixi məhz arxeoloq
alimlər tərəfindən öyrənilməkdədir. Bəli, məhz onlar obrazlı
desək “iynə ilə gor qaza-qaza” torpağın altında yatan və istisnasız olaraq bütün xalqların qürur mənbəyi olan qədim tarixin
sirlərini aşkara çıxararaq, cəmiyyətə təqdim edirlər.
Bu mənada Azərbaycan arxeologiya elminin inkişafı, çox ciddi araşdırmaları və sensasiya effekti yaradan
tapıntıları ilə dünya miqyasında
şöhrət qazanmış görkəmli arxeoloq
alimlərimizin də zəhməti və xidmətləri
danılmazdır. Ona görə də çox ciddi
elmi axtarışları və nadir tapıntıları ilə
tariximizin dərin qatlarını üzə çıxarmaqla yanaşı, həm də hər birinin
özünəməxsus arxeoloji məktəb yaratmış olduğu İshaq Cəfərzadə, Saleh
Qazıyev, Məmmədəli Hüseynov
və neçə-neçə başqalarının adı hər
zaman ehtiramla yad edilməkdədir.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanda
arxeologiya elminin “pionerləri” olan
o görkəmli alimlərin başladığı işlər bu
gün onların layiqli varisləri tərəfindən
uğurla, həm də daha geniş spektrdə
davam və inkişaf etdirilməkdədir. Bu
çətin, lakin çətin olduğu qədər də
şərəfli yolun layiqli davamçılarından
biri də çoxdan tanıdığım, elminə və
şəxsiyyətinə dərin hörmət bəslədiyim
dəyərli arxeoloq alimimiz professor
Qafar Cəbiyevdir.
Azərbaycanda tarix və arxeologiya elminin inkişafı istiqamətindəki
bir sıra ilklər məhz professor Qafar Cəbiyevə məxsusdur. Qədim
Azərbaycan dövləti olan Albaniyanın
hərbi-siyasi və dini-mədəni həyatında
olduqca mühüm rol oynamış olan
Girdiman vilayətinin lokalizəsi, yazılı
mənbələrdə adı çəkilən, lakin yeri
elm aləminə bəlli olmayan Mehrəvan
şəhərinin aşkar edilərək tədqiqi,
Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar
yolu ilə ilk dəfə qızıl pullardan
ibarət dəfinənin tapılması, XIV əsrin
ortalarında Azərbaycanda təşəkkül
tapan və Avroasiya məkanında geniş
yayılmış olan Xəlivətilik sufi təliminin
banisi Pir Ömər Avaxıli Şirvaninin
türbəsinin aşkar olunaraq tədqiqi...
məhz, istedadlı arxeoloq Qafar
Cəbiyevin adı ilə bağlıdır. .
Bir il öncə, dünyada, o cümlədən
Azərbaycanda pandemiyanın tüğyan etdiyi, özünün də COVID–19-a
yoluxduğu və xəstəxana şəraitində
müalicə aldığı o ağır günlərdə
dostları, həmkarları və yetirmələri bir
araya gələrək 70 illiyinə həsr olunmuş

“Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında professor Qafar Cəbiyevin rolu”
mövzusunda beynəlxalq konfrans
keçirdilər. Onlayn formatında keçirilən
konfransda Azərbaycan alimləri ilə
yanaşı, Türkiyə, İtalya, Şimali Makidoniya, Rusiya və Gürcüstandan olan
50-yə yaxın elm adamının məruzə və
çıxışları dinlənildi.
Orta əsr Ağsu şəhəri Dövlət
Tarix–Mədəniyyət Qoruğunun,
“Miras”İctimai Birliyinin, mənzil
qərərgahı Romada olan YOCOCU
Beynəlxalq Assososiyasının və Gürcüstandakı Qafqaz Mədəni İrsi Araşdırma İnstitutunun təşkilatçılığı ilə
keçirilmiş konfransın materialları bu
günlərdə kitab halında nəfis şəkildə
nəşr olunaraq geniş oxucu kütləsinə
təqdim olunmuşdur. Məmnunluq
hissi ilə bildirim ki, mənim professor
Qafar Cəbiyevin 70 illiyi münasibəti
ilə yazmış olduğum “Arxeologiya və
jurnalistika: onu uğura aparan qoşa
qanad “ adlı yazım da həmin kitabda
yer alıb. Kitabda mənimlə yanaşı,
həmçinin Azərbaycanda tarix və arxeologiya elmlərinin tanınmış simaları
olan akademik Nailə Vəlixanlının,
tarix elmləri doktorları professor
Şikar Qasımovun, Tarix Dostiyevin, Abbas Seyidovun, Əsədulla
Cəfərovun, Habil Məmmədovun, Vəfa
Quliyevanın, sənətşünaslıq doktoru Kübra Əliyevanın, siyasi elmlər
doktoru Xalid Niyazovun və digər
müəlliflərin yazıları da var. Hansı
ki, həmin yazılarda professor Qafar
Cəbiyevin çoxşaxəli və səmərəli elmi
fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin
dərindən və hərtərəfli təhlili verilib. Bu
yerdə onlardan bəzi seçmələri oxuculara təqdim etmək, məncə, yerinə
düşər:
Akademik Nailə Vəlixanlı: “Professor Qafar Cəbiyevin, demək
olar, hər bir elmi axtarışı Vətən
tarixini yeni, bu vaxtadək naməlum
olan səhifələrlə zənginləşdirir. O,
Azərbaycan tarixşünaslığına yeni bir
fikri – Girdiman vilayətinin Albaniyanın qərbində və ya şimal-qərbində
deyil, Şirvan ərazisində olduğu fikrini
gətirdi ... Onun tarix elminə gətirdiyi
yeniliklərdən biri də tarixi mənbələrdə

adı çəkilsə də yeri elm aləminə bəlli
olmayan Mehrəvan şəhərinin qalıqlarını aşkar etməsi oldu. Bu isə, doğrudan da istedadlı tədqiqatçının tarix
elmimizə gətirdiyi böyük uğur idi...”
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd
edim ki, onun Girdiman tarixinə dair
doktorluq dissertasiyasında qoyulan
prinsipial əhəmiyyətli məsələlər digər
tarixçi alimlər tərəfindən də elmi yenilik kimi dəyərləndirilib.
Akademik Yaqub Mahmudov: “Qafar Cəbiyev tərəfindən təqdim olunan
Girdiman tarixi real tarixdir, olmuş
tarixdir, bizim tariximizdir. Bu, təkcə
müəllifin deyil, ümumiyyətlə tarix elmimizin də böyük uğurudur”.
Professor Şikar Qasımov: “Qafar
Cəbiyevin zəngin və səmərəli elmi
fəaliyyəti, onun arxeologiya elmimizin inkişafı sahəsindəki xidmətləri
Azərbaycan ictimaiyyətinə kifayət
qədər tanışdır.... O öz tədqiqatları
və əsərləri ilə qədim tariximizi göz
önündə canlandırmağı bacaran
tədqiqatçılardandır. Onun gəldiyi elmi
nəticələr erməni tarixçilərinin və onların havadarlarının Qafqaz Albaniyası
tarixini saxtalaşdırmaq cəhdlərinə
tutarlı cavabdır”.
Geniş oxucu kütləsinə çox yaxşı
bəllidir ki, professor Q. Cəbiyev elm
sahəsindəki səmərəli fəaliyyəti ilə
paralel olaraq, jurnalistika sahəsində
də imzası yaxşı tanınan simalardandır. O, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar jurnalistidir. Zaman-zaman
respublika mətbuatında gedən və
geniş ictimai rəy doğuran çoxsaylı elmi-publisistik yazıları onun,
həqiqətən də, peşəkar jurnalist olduğundan xəbər verir. Mənə belə gəlir
ki, bu, Qafar müəllimin böyük uğuru
və yaradıcılıq xoşbəxtliyidir. Onun
“Azərbaycan keramikası”, “Girdiman

Qələbəmiz gənclərin vətənpərvərlik
tərbiyəsində mühüm rol oynayacaq
əmi 44 gün davam edən II Qarabağ müharibəsi
Azərbaycan Ordusunun qüdrətini dünyaya nümayiş etdirdi. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Ermənistanın 30 illik işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu və
ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olundu. Bu müharibədə xalqımızın həmrəyliyi, xüsusilə gənclərimizin göstərdiyi şücaət gələcək
nəsillərə hərbi vətənpərvərlik məktəbinin bariz nümunəsi
oldu. Bu məktəbin müdavimi olmaq, şəhidlərimizin xatirəsinə
hörmətlə, Vətənin müdafiəsində sağlamlığını itirmiş insanlara
diqqət və qayğı ilə yanaşmaq hər birimizin borcudur.

C

Artıq Azərbaycanda mükəmməl
vətənpərvər gənc nəsil yetişib.
Prezidenti İlham Əliyev Fərid Qayıbovu gənclər və idman naziri təyin
olunması münasibətilə videoformatda
qəbul etdiyi zaman da bu məsələni
diqqətə çatdırdı. Gənclərimizin
hərbi vətənpərvərlik ruhunda daha
mükəmməl yetişmələri üçün dəyərli
məsləhətlər verdi.
Ümumiyytlə, ölkəmizdə gənc
nəslə xüsusi diqqət və qayğı
göstərilməsinin əsası ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.
Ümummilli lider ölkəyə rəhbərlik etdiyi
dövrlərdə gənclərə inanıb, güvənib,
onların hərtətrəfli biliyə malik olmaları, hərbi vətənpərvərlik ruhunda
yetişmələri üçün bütün imkanlardan
istifadə edib. Prezident İlham Əliyev
dəfələrlə qeyd edib ki, gənclərimizin
əksəriyyəti böyük qürur hissi ilə
deyə bilərlər ki, onlar müstəqillik
illərində – ulu öndər Heydər Əliyevin
ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə formalaşmış nəslin nümayəndələridir.
Halbuki, müstəqilliyimizin ilk illərində
digər sahələrdə olduğu kimi, orduda da vəziyyət acınacaqlı idi. Hərbi
xidmətdən boyun qaçırma halları
geniş vüsət almışdı. Respublikamızda
saysız- hesabsız fərari gənclər var
idi. Amma ulu öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra ordu

quruculuğu sahəsində əsaslı islahatlar aparıldı. İnsanların dövlətçiliyə və
orduya inamı daha da artdı. Hərbi
xidmətdən yayınan gənclər ulu
öndərin müraciətindən sonra xidmət
etdikləri hərbi hissələrə qayıtdılar.
Bundan sonra gənclər arasında
fərariliyə birdəfəlik son qoyuldu.
Bütün sahələrdə ulu öndərin
siyasi kursuna sadiqliyini nümayiş etdirən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan gəncliyinin inkişafını
daim diqqətdə saxalyıb. Həmin diqqət
və qayğını yaxından hiss edən və
yüksək dəyərləndirən gənclərimiz bu

gün dövlət başçımızın ətrafında sıx
birləşiblər. Onların Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin fərmanı ilə
hərbi xidmətə böyük ruh yüksəkliyi ilə
getmələri, II Qarabağ döyüşlərində
xüsusi şücaət göstərmələri gənclərə
aşılanmış hərbi vətənpərvərlik sevgisinin təsdiqidir.
Söz yox ki, torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsində müxtəlif
nəsillərin nümayəndələri var idi.
Ancaq, döyüşlərdə iştirak edənlər
arasında gənclərimiz daha çox idi.
Onlar qorxmadan, çəkinmədən
düşmənlərimizə güclü müqavimət

tarixi”, “Girdimanın tarixi və tarixi
coğrafiyası” və “Azərbaycan arxeologiyasının əsasları” adlı irihəcmli,
fundamental monoqrafiyaları arxeologiya və tarix elmimizə, “Bura
Vətəndir”, “Can Azərbaycan”, “Yazılan
qalacaq” və “Düşüncələr” adlı əsərləri
isə peşəkar jurnalistikamıza əvəzsiz
töhfələrdir.
Siyasi elmlər doktoru, əməkdar
jurnalist Xalid Niyazov: “ Əməkdar
jurnalist Qafar Cəbiyevin mövzusundan asılı olmayaraq, qələmə aldığı
hər bir yazısında təfəkkür dərinliyi ilə
yanaşı, təhlil genişliyi, professional
səriştə, üslub orijinallığı hakimdir. Bu
isə yalnız illər boyu səbirlə toplanıb
cilalanmış təcrübə sayəsində ərsəyə
gələn keyfiyyətdir... Qafar müəllim
söz sənətində ucaldığı yüksəkliyi
elmdə də fəth etmiş bəxtəvər insanlardandır”.
Konfrans materiallarında oxuculara təqdim olunan yazılar içərisində
professor Tarix Dostiyevin “Qəbələ
şəhəri professor Qafar Cəbiyevin
tədqiqatlarında”, professor Abbas
Seyidovun “Tədqiqatçı-alim Qafar
Cəbiyevin Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Ali Attestasiyası Komissiyasındakı fəaliyyətinə
dair”, professor Əsədulla Cəfərovun
“Azərbaycanın Orta əsr arxeologiyasının inkişafında professor
Qafar Cəbiyevin fəaliyyəti”, Həbibə
Əliyevanın “Şirvan abidələrinin aşkarlanmasında arxeoloq Qafar Cəbiyevin
rolu”, “ Taleh Əliyevin “Azərbaycan
arxeologiyasında Qafar Cəbiyev
məktəbi”, Samir Əliyevin “Professor
Qafar Cəbiyevin Atropatenanın maddi
mədəniyyətinin öyrənilməsinə dair
tövsiyələri” adlı məqalələri ilə tanış
olduqca həm də bir Azərbaycan
ziyalısının, elm adamının Vətən üçün,
elmimiz üçün, milli jurnalistikamızın
inkişafı üçün edə biləcəklərinin hüdudlarının genişliyinin şahidi oluruq.
Son olaraq əminliklə onu da
bildirim ki, bir il öncə “Azərbaycan
arxeologiyasının inkişafında professor
Qafar Cəbiyevin rolu” mövzusunda
keçirilmiş beynəlxalq konfransın
materiallarının kitab halında nəşr olunaraq oxuculara təqdimi yetişməkdə
olan gənc arxeoloq kadrlar üçün,
gələcəkdə tarixçi və ya arxeoloq
olmaq arzusunda olan gənclər üçün,
bütövlükdə tarixi keçmişimizə, zəngin
mədəni irsimizə maraq göstərən
bütün insanlar üçün, sözün əsl
mənasında, stolüstü kitab olacaqdır.

Teymur BÜNYADOV,
akademik

göstərdilər. Gənclər əsl vətənpərvərlik
və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərərək
canlarından keçdilər, şəhid oldular,
sağlamlıqlarını itirdilər, lakin qarşıya
qoyulan məqsədə nail oldular –
Azərbaycan tarixinə şanlı, unudulmaz
Zəfər səhifəsini yazdılar. Bu gün
gənclərimiz fəxrlə, qürurla deyirlər ki,
onlar qalib Azərbaycanın gəncləridir.
Bundan sonra torpaqlarımızın işğal
günü xatırlanmayacaq, Qələbə Günü
qeyd ediləcək.
Dövlətimizin başçısı Fərid Qayıbovu gənclər və idman naziri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda
qəbul etdiyi zaman da gənclərimizin
tərbiyə edilməsi prosesinin diqqət
mərkəzində saxlanılmasının
zərurliyini bildirdi və onların ənənəvi
dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasını tövsiyə etdi. Ölkə başçısı qeyd
etdi ki, Azərbaycan dəyərləri, milli
dəyərlərimiz bizim üçün əsas prinsipdir və gənc nəsil də milli ruhda,
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
almalıdır.
Ölkə rəhbəri Qarabağ
müharibəsindəki parlaq tarixi
zəfərimizdən söhbət açdı və vurğuladı ki, bu qələbə gənclərin
tərbiyəsində əsas rol oynamalıdır:
“44 günlük Vətən müharibəsinin hər
günü bizim üçün əzizdir, doğmadır.
Vətən uğrunda öz canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün
doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir
və gənclər bu nümunələr əsasında
tərbiyə almalıdırlar. Bizim gənclər
artıq müzəffər xalqın nümayəndələri
kimi böyüyəcəklər. Bunun çox böyük
mənəvi və psixoloji mənası var. Uzun
illər Azərbaycan işğala məruz qalmış
ölkə, biz azərbaycanlılar isə düşmən
tərəfindən öz doğma torpağından
didərgin salınmış xalq kimi yaşamışıq, əzab-əziyyət içində yaşamışıq,
fiziki və mənəvi əzablar içində yaşamışıq. Biz buna son qoyduq. Bundan
sonra müzəffər xalq kimi, qalib ölkə
kimi, qürurlu insanlar kimi əbədi yaşayacağıq”.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru

Avropa İttifaqı Şurası: TAP Avropa
bazarında rəqabətliliyi və qaz
təchizatının təhlükəsizliyini artıracaq

A

zərbaycan qazının Avropaya nəql olunduğu Trans-Adriatik boru
kəməri (TAP), eləcə də Bolqarıstan–Rumıniya–Macarıstan–Avstriya
boru kəməri (BRUA) və Xorvatiyanın Krk adasında mayeləşdirilmiş qaz
terminalı Avropa bazarında rəqabətliliyi və qaz təchizatının təhlükəsizliyini
artıracaq.
Avropa İttifaqı Şurasının bəyanatında
bildirilir ki, bu vacib infrastrukturlar regionda
qaz tədarükü mənbələrinin şaxələndirilməsini
də təmin edəcək: "Avropa İttifaqı Şurası
Yunanıstan–Bolqarıstan (IGB) interkonnektoru layihəsi çərçivəsində davam edən tikinti
işlərini müsbət qəbul edir. Layihənin reallaşdırılması müddətləri 2022-ci ilin iyuluna

keçirilib. Təşkilat layihənin təşəbbüskarlarını
və bütün maraqlı tərəfləri layihənin vaxtında
başa çatdırılması, Bolqarıstanın və Cənub–
Şərqi Avropanın digər hissələrində yeni qaz
mənbələrinə çıxışın asanlaşdırılması üçün
səyləri artırmağa çağırır".

“Xalq qəzeti”

Xarici İşlər Nazirliyi Təhsilin
Hücumlardan Beynəlxalq Müdafiəsi
Günü ilə bağlı məlumat yayıb
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsi
9 sentyabr – Təhsilin Hücumlardan Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı
məlumat yayıb.
AZƏRTAC məlumatı təqdim edir: “Bu
gün – 9 sentyabr tarixi Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının
74/275 saylı qətnaməsinə əsasən Təhsilin
Hücumlardan Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
kimi qeyd edilir.
Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və
onun Uşaqların Silahlı Münaqişələrə cəlb
edilməsinə dair Əlavə Protokolunun, habelə
1949-cu il Müharibə Qurbanlarının Müdafiəsi
üzrə Cenevrə konvensiyalarının tərəfi olan
Azərbaycan Respublikası uşaq hüquqlarının
səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsinə və
silahlı münaqişələrdən əziyyət çəkən uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş
beynəlxalq səylərə qətiyyətlə və davamlı
olaraq dəstək verir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə
yaxın davam etmiş silahlı təcavüzü zamanı
Azərbaycanın təhsil infrastrukturuna ciddi
ziyan vurulub, mindən çox təhsil müəssisəsi
və uşaq bağçası tamamilə məhv edilib. Yüz
minlərlə azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkün oğlanlar və qızlar Ermənistanın hərbi
təcavüzündən irəli gələn ciddi problemlərin
təsiri altında təhsil hüquqlarını həyata keçirə
biliblər. Azərbaycan ərazisindəki təhsil
müəssisələri Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən mütəmadi olaraq heç bir fərq
qoyulmadan atəşə məruz qalıb, məktəblilər

və təhsil personalı təhlükə altında tədris
prosesində iştirak edib.
Ötən il baş vermiş 44 günlük müharibə
zamanı da Ermənistan beynəlxalq humanitar
hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq
məktəbləri qəsdən hədəfə alıb, nəticədə
54 məktəbimiz dağıdılıb, 6-15 yaş arası 10
məktəbli faciəvi şəkildə qətlə yetirilib, 16
məktəbli isə yaralanıb.
Münaqişəni geridə qoyaraq, Azərbaycan
diqqətini bütün uşaqlarımızın təhsil və
potensiallarından təhlükəsiz şəkildə istifadə
etmələrinə yönəldib. Hazırda biz azad olunmuş ərazilərimizdə məktəblərimizi yenidən
tikirik.
Sentyabrın 9-u tarixini Təhsilin Hücumlardan Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi
dünya ictimaiyyəti ilə birgə qeyd edərək,
azərbaycanlı məktəblilərə qarşı törətdiyi
müharibə cinayətlərinə görə Ermənistanın
daşıdığı məsuliyyətini və uşaqların təhlükəsiz
şəraitdə təhsil almaq hüququna hörmət
edilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayırıq.
Ermənistandan silahlı qüvvələri tərəfindən
törədilmiş müharibə cinayətlərinə dair çoxsaylı faktları araşdırmaq və bu cinayətləri
törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək
beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etməyi tələb
edirik”.

Kazanda MDB ölkələri Bədən Tərbiyəsi və
İdman Şurasının iclası keçirilib

Rusiyanın Kazan şəhərində MDB ölkələri Bədən Tərbiyəsi və İdman
ŞurAsının iclası keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Rusiyanın gənclər və idman nazirinin müavini
Aleksey Morozovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda Azərbaycanı Gənclər və
İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov və Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri Namiq Novruzov təmsil ediblər.
N.Novruzov tədbirdə çıxış edərək
hazırda Azərbaycanda koronavirusla bağlı
müəyyən məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını və ölkəmizin tədbirlərin təşkilatçılığı
ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazır
olduğunu bildirib. O, yeni nazir Fərid Qayıbovun fəaliyyətə başlamasından sonra
MDB daxilində əməkdaşlıqla bağlı konkret
məlumat verə biləcəklərini söyləyib.
Nazirliyin şöbə müdiri Azərbaycanda idmanın inkişafına və idman infrastrukturunun
yaradılmasına böyük diqqətin yetirildiyini,
ölkəmizdə mötəbər idman yarışlarının təşkil
edildiyini diqqətə çatdırıb. O, Azərbaycanın
ikinci MDB Oyunlarını da təşkil etməyə hazır
olduğunu vurğulayıb.
Toplantıda hazırda davam edən birinci MDB Oyunlarına bütün ölkələrin qatıla
bilməməsindən təəssüf hissi ifadə olunub.
Bildirilib ki, Türkmənistan epidemioloji
vəziyyətlə əlaqədar son anda oyunlardan
kənarda qalıb. Eyni zamanda, indiyədək
MDB Oyunlarında koronavirusa yoluxma ha-

lının qeydə alınmadığı, amma ötən gün bəzi
idmançıların zədələndikləri diqqətə çatdırılıb.
Qeyd edilib ki, gələn həftə məktəblilər,
dekabrda isə ailələr arasında festivalın
növbəti mərhələsi təşkil olunacaq. Həmin
tədbirlərdə Azərbaycan iştirak etməyəcək.
Toplantıda Belarus nümayəndəsi də
növbəti oyunlar üçün namizədliklərini irəli
sürüb. Təşkilatçı ölkənin MDB İcraiyyə
Komitəsinin dekabrda keçiriləcək iclasında
seçiləcəyi, yarışın proqramının yaxın vaxtlarda müəyyənləşəcəyi və növbəti oyunların
2023-cü ildə təşkil olunacağı diqqətə çatdırılıb. Digər iştirakçı ölkələrin nümayəndələri də
MDB Oyunlarının üstünlüklərindən danışaraq, təkliflərini irəli sürüblər.
Daha sonra MDB-nin idman paytaxtının seçilməsi və 2022-ci ildən atletika üzrə
sağlamlıq marafonunun keçirilməsinə dair
qərarlar qəbul olunub. Növbəti oyunları
təşkil edəcək ölkə MDB İcraiyyə Komitəsi
tərəfindən seçiləcək.

10 sentyabr 2021-ci il, cümə

Yeni kitablar

“Vətən müharibəsi və ədəbiyyatda
milli özünüdərk problemi”
Vətən müharibəsinin
başlamasının bir illiyi
münasibətilə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Nizami
Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunun baş elmi işçisi,
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin
elmi əməkdaşı, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Rahid Uluselin
“Vətən müharibəsi və ədəbiyyatda
milli özünüdərk problemi” adlı
kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatı
tərəfindən çap olunmuşdur.

Rahid Uluselin oxuculara təqdim olunan yeni kitabı “Qalib Azərbaycanın qalib
ədəbiyyatı” paradiqmasının konseptual
əsaslandırılmasından ibarətdir. Müəllif bu
kitabında ilk dəfə olaraq Vətən müharibəsinin
ədəbiyyatda milli özünüdərketmə prosesini
necə təsirləndirdiyini və onda hansı keyfiyyət
dəyişikliyi yaratdığını araşdırır, Azərbaycanda
dövlət və mədəniyyət quruculuğunun qarşılıqlı stimullaşma təkamülünü izləyir, öz siyasi
tarixindən ayrılmaz olan bir ədəbiyyatın
estetik mahiyyətini açır. Kitabda müstəqil
dövlətimizin təşəkkülünə gətirib çıxaran siyasi, mədəni, əxlaqi və ədəbi dünyagörüşünün
formalaşması dərindən izlənilir.
Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsi
(Vətən müharibəsi) dövründə yaradılan
ədəbiyyatın – “ədəbi-bədii salnamənin birinci

və ikinci qatı” – örnəklərini əhatəli araşdırır.
Müharibənin başladığı vaxtdan indiyədək
bilavasitə bədii ədəbiyyatın və ümumən,
ədəbi-humanitar mədəniyyətimizin son bir
ildə əldə etdiklərini ümumiləşdirərək müəllif
bu nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı,
incəsənəti və mədəniyyəti qarşısında
həqiqətən böyük perspektivlər açılır.
Rahid Ulusel öz tədqiqatında göstərir ki,
dövlətimizin yeni milli arxitekturasını yaradan– XXI əsr Azərbaycanı, Vətən müharibəsi
və müasir Qarabağ əsərinin baş qəhrəmanı
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir.
“Ədəbiyyatın Şuşa zirvəsini fəth etmək” – bu
gün bizim yaradıcı düşüncəmizin görküdür.
Kitabın elmi redaktoru və “Ön söz”ün
müəllifi Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı, Azərbaycanda
Atatürk Mərkəzinin müdiri, akademik
Nizami Cəfərovdur.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi
(Azərtac) Publik Hüquqi Şəxsi
2020-ci ilin maliyyə hesabatlarının auditi xidmətinin satın alınması
üçün kotirovka sorğusu müsabiqəsi həyata keçirir
İddiaçılardan 20 sentyabr 2021-ci il
saat 18.00-dək ixtisas uyğunluğuna aid
sənədləri və təklifləri möhürlənib imzalanmış, bağlı zərfdə təqdim etmələri
xahiş olunur. Əsas şərtlər toplusu üçün
göstərilən ünvanlara yazılı və ya elektron

müraciət etmək xahiş olunur.
Ünvan- Bakı şəhəri, Bülbül prospekti
30.
Telefon:+994705554133,F
ax:+994124937462.
E-mail- azertac.muhasibat@gmail.com

“GÜLAY” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“GÜLAY” ASC səhmdarlarının növbədənkənar
ümumi yığıncağı 12 oktyabr 2021-ci il saat 10.00da, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti 31 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binada
aşağıdakı gündəlikdə keçiriləcəkdir:
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “GÜLAY” ASC-nin ayrılma qaydasında
yenidən təşkili.
2. “GÜLAY” ASC-nin ayrılma qaydasında
yenidən təşkili ilə bağlı digər təşkilati məsələlər.

3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyinin
materialları ilə iş günləri saat 10.00-dan 17.00dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, Yasamal
rayonu, İnşaatçılar prospekti 31 nömrəli ünvanda
yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətinin
rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış ola bilərlər.
Yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

“GÜLAY” ASC-nin idarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 10 iyun 2021-ci il tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən “RİTM
Startap proqramı” üçün tədbirlərin təşkili
xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar
dərc edilmiş elektron açıq tenderdə “Next

Step İnnovasiya Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti qalib elan olunmuş və həmin şirkətlə
2021-ci il sentyabrın 6-da müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Baş direktoru
Tedros Adhanom Qebreyesus Cenevrədə ÜST üzv
dövlətlərinin nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə
bildirib ki, təşkilat tərəfindən dünya əhalisinin ən azı
10 faizinin sentyabr ayının sonuna qədər koronavirus
əleyhinə peyvəndlə əhatə olunması hədəfinə nail olmaq
mümkündür və bu istiqamətdə irəliləyiş əldə edilib.
O deyib: "Biz 10 faiz hədəfimizə nail ola bilərik, lakin
bir şərtlə ki, bütün üzv ölkələr həmrəylik göstərərək,
birlikdə çalışsınlar". Baş direktor, bununla bağlı, bu
məqsədə doğru gedən müsbət nəticələrə diqqət yetirib.
"Biz irəliləyişə nail oluruq", – deyə Tedros Qebreyesus
bildirib. "Artıq 140 ölkənin əhalisinin ən azı 10 faizi
peyvənd olunub".

immunitetə malik olmaları barədə
təsdiqedici sənədi olmalıdır.
Xatırladaq ki, əvvəllər 50 nəfərə
qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan
şənlikdə iştirak üçün COVID – 19
pasportunun təqdim olunması tələb
olunmurdu. Qeyd olunan nəzarət
tədbirləri həmin qurumlar tərəfindən
50 nəfərdən 150 nəfərə qədər
şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik
mərasimlərində keçirilirdi. Amma
indi koronavirusla bağlı statistik
vəziyyət dəyişdiyinə görə, qərarda da
dəyişiklik etmək lazım olub. Bu hal
yalnız bizim ölkədə belə deyil.
Rusiyanın operativ qərargahının
yaydığı məlumata görə, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı artaraq,
6 milyon 863 min 541 nəfərə çatıb.
Virusdan ölənlərin sayı isə daha 799

qorunmamağın, vaksinə inanmamağın nəticəsidir.
Son məlumatlara görə,
COVID – 19 pasportunun
xaricdən Azərbaycana qayıdan
vətəndaşlarımızın ölkəyə daxil olması
üçün yetərli olmadığı məlum olub.
Pasportla yanaşı koronavirus testinin
neqativ nəticələri ilə bağlı sənəd də
ölkəmizə səfər üçün əsas vermir.
Hava limanında bu iki sənəddən
əlavə immun testindən keçmək də
tələb olunur. Qeyd edək ki, xaricdən
qayıdan vətəndaşlarımız dünyanın
digər ölkələrinin hava limanlarında
bu cür durumla üzləşmədiklərini
bildiriblər. Ölkəyə səfərlərlə bağlı
qaydalar Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiqlənib. Həmin qaydalarda
COVID pasportu və koronavirus

nəfər artaraq 180 min 840-a yüksəlib.
Qeyd edək ki, Rusiyada indiyədək koronavirusa yoluxan 6 milyon 131 min
446 nəfər sağalaraq normal həyata
qayıdıb.
Qonşu Gürcüstanda isə son sutkada daha 4 min 247 nəfərin koronavirusla bağlı testi pozitiv nəticələnib,
74 nəfər vəfat edib. Bu barədə
ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət və
İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzindən
bildirilib. Bununla da qonşu ölkədə
COVID–19-a yoluxanların sayı 540
min 449-a, ölənlərin sayı isə 7 min
175-ə yüksəlib.
Ölkəmizdə də vəziyyət gərgindir.
Ciddi və narahatedici göstəricilərlə
üz – üzəyik. Belə olmaz. İnsanlar
nə düşünürlər? Son 5 günə nəzər
salsaq, hansı mənzərəni görərik? –
Avqustun 29 - da 4010 yoluxma faktı
qeydə alınıb, 2898 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb. Təssüf ki, həmin
gün 41 nəfər vəfat edib. Sentyabrın 1də 3845 yoluxma, 41 ölüm halı qeydə
alınıb, 3876 nəfər sağalıb. Sentyabrın
2- də isə COVID–19-a 3759 yoluxma
faktı qeydə alınıb, 3473 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 45 nəfər vəfat edib.
Sentyabrın 3-dək ölkəmizdə 432 min
495 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 373 min 475 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 min 722 nəfər vəfat
edib. Hazırda tibb müəssisələrində
aktiv xəstə sayı 53 min 298 nəfərdir.
Hər gün 40-dan çox insanın virus ucbatından dünyasını dəyişməsi məhz

testinin nəticələri ilə yanaşı immun
sertifikatı da tələb olunur.
Ölkəmizə girişin ciddi qorunması
sevindirici haldır. Bununla belə sual
yaranır: Əgər vətəndaşın COVID–19
pasportu varsa, eləcə və koronavirus testinin nəticələri neqativdirsə,
immun sertifikatının tələb olunmasına
ehtiyac varmı? Mütəxəssislər belə
düşünürlər ki, immun sertifikatının
tələb olunmasının əsas səbəbi saxta
peyvənd pasportlarıdır. Kimsə gedib,
saxta peyvənd pasportu ala bilər,
amma qan analizi verən zaman bilinir
ki, immunitet yoxdur və saxta pasport
alıb. Bu, saxta peyvənd pasportlarına
qarşı bir mübarizədir.
Hazırda üçüncü doza peyvəndin
vurulmasına dair söhbətlər getdiyinə
görə, “Pfizer”ın yayımladığı yazılı
açıqlamanı da diqqətə çatdırmaq
istərdik. Açıqlamaya görə, aparılan araşdırmalarda məlum olub ki,
ikinci dozadan beş və ya səkkiz ay
sonra vurulan üçüncü doza antitel
səviyyəsini 3 dəfə artırır. Hələ ki,
bütün detalları ilə yayımlanmayan
araşdırmada üçüncü dozanın yan
təsirlərinin ikincidən fərqli olmadığı da
bildirilib. Qeyd edək ki, “Pfizer – BioNTech” vaksininin üçüncü dozasından
ABŞ - da yalnız 12 yaş və yuxarı
immun sistemi xəstəliyi olanlarda
istifadəsinə icazə verilir.

Ölkəyə gələn hər kəsdən COVID pasportu və
immun sertifikatı tələb olunacaq
ÜST rəhbəri xatırladıb ki, bu
məsələdə qlobal məqsəd, hər bir
ölkəyə sentyabr ayının sonuna
qədər əhalisinin ən azı 10 faizini,
ilin sonuna qədər ən azı 40 faizini və dünya əhalisinin 70 faizini
gələn ilin ortasına qədər peyvənd
etməyə kömək etməkdən ibarətdir.
O, “dünyanın bir çox yerində” koronavirus əleyhinə peyvənd etmənin
səviyyəsinin iki faizdən az olduğu faktını “qəbuledilməz” adlandırıb. “Bax
buna görə biz ən azı sentyabr ayının
sonuna qədər buster dozalara qlobal
moratorium elan etməyə çağırırdıq”, –
deyə Tedros Qebreyesus vurğulayıb.
Son günlər yoluxma və ölüm
sayının hədsiz yüksəlməsi böyük
narahatlıq yaradır. İnsanlar vaksinə
hələ də inamsız yanaşırlar. Bəziləri
ürəyinin, başqası ciyərinin xəstə
olduğunu bəhanə edir. Ürək – damar
xəstələrindən COVID – 19 infeksiyası
əleyhinə peyvənd vurdurub – vurdurmamaqla bağlı suallar eşidirik.
Ürək – damar cərrahı, Mərkəzi Klinik
Xəstəxananın baş həkimi, professor
Kamran Musayev bildirib ki, cərrahi
əməliyyat keçirib – keçirməməsindən
asılı olmayaraq, ürək – damar
xəstələrinin hamısı peyvənd vurdura
bilərlər. Ötən iki il ərzində koronavirusa hamının yoluxma ehtimalı
olduğunu, lakin bəzi qrupların onu
daha ağır keçirdiyini öyrəndik. Ağır
keçirən qruplar risk qrupları adlanır.
Təəssüf ki, risk qrupları siyahısının ilk
pilləsində ürək və damar xəstələri dayanırlar. Bu, istər əməliyyat olunmuş,
istərsə də əməliyyat olunmamış olsun, fərq etmir. Əgər bir şəxsdə ürək
və damar xəstəliyi varsa və ya nə
vaxtsa həmin xəstəliyi keçiribsə, bu o
deməkdir ki, koronavirusa yoluxduğu
zaman ürək və damar xəstəlikləri
olmayanlara nisbətən onun COVID
– 19 - u daha ağır keçirmə ehtimalı
çoxdur. Həmin xəstələr koronavirusa yoluxan zaman onlar arasında
ağırlaşma və ölüm faizi digərləri ilə
müqayisədə daha yüksək olur.
Professor, həmçinin bildirib:
“Hazırda xəstəxanalarda COVID –
19 - a görə müalicə alan xəstələrin
96 – 97 faizi məhz peyvənd olunmayanlardır. Peyvənd 100 faiz

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”
publik hüquqi şəxs
texniki qazların 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 texniki qazların satın alınması üçün açıq tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu
publik hüquqi şəxs
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
(rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada)
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi ümumi qiymətinin 1faizi məbləğində
bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini da-
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yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında
bank arayışı;
- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta sahibkarlıq subyekti olması barədə müvafiq sənəd;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçının son 2 ildə analoji malların təchizatı
sahəsində uğurla yerinə yetirilmiş və ya davam edən
müqavilələrinin sayı 2 və daha çox olmalıdır;
- hər bir texniki qazın keyfiyyət, uyğunluq, mənşə və
s. sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 5 oktyabr 2021-ci il saat 15.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatını isə 13 oktyabr 2021-ci il saat
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 14 oktyabr 2021-ci il saat 15.00da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

qorumur. Lakin hazırda dünyada, o
cümlədən ölkəmizdə “Delta” ştammının olduğu dövrdə koronavirusdan
ölən xəstələr arasında demək olar
ki, vaksinasiyadan keçənlər yoxdur.
Bu, peyvəndin kifayət qədər effektli
olduğunun göstəricisidir. Ona görə
də hər kəsi, xüsusilə ürək – damar
xəstələrini vaksinasiyada aktiv iştiraka dəvət edirəm. Məlum məsələdir
ki, peyvəndlərin əks - göstəriş olduğu
məqamlar var. Qeyd etmək istəyirəm
ki, ürək - damar xəstəlikləri arasında
koronavirus əleyhinə vaksinə əks göstəriş olan bir hal yoxdur”.
Əslən Cənubi Azərbaycandan

olan, Almaniya “Beynəlxalq Humanitar Tibbi yardım” təşkilatının
Azərbaycan üzrə rəhbəri, Amerika
MİR humanitar tibbi cəmiyyətinin
sədri, professor Ağabəy Azərbaycani
koronavirus əleyhinə aparılan
vaksinasiya ilə bağlı soydaşlarımıza müraciət edib. Bildirib ki, vaksin
vurdurmaqdan imtina etmək heç
bir məntiqə və ağıla sığmır. Vaksin
təbabətin ən uğurlu kəşfidir və əsrlər
boyu bəşəriyyəti yalnız peyvənd
vasitəsi ilə amansız yoluxucu
xəstəliklərin pəncəsindən qurtarmaq
mümkün olub. Professor vaksinasiyadan imtina edən şəxsləri dəli adlandırıb.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər
barədə” 2021- ci il 26 may tarixli
151 nömrəli qərara dəyişiklik edib.
Qərara əsasən, 150 nəfərə qədər
şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik
mərasimlərində iştirak edən yaşı 18dən yuxarı bütün qonaqların COVID
–19-a qarşı tam peyvənd olmaları
və ya COVID–19-dan sağalaraq

Azərbaycanda
koronavirus
infeksiyasına 2254
yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada
2254 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 3655 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət çıxan 35 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 452 min
536 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
397 min 224 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 5 min 994 nəfər vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 49 min 318 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14 min
753, bu günə qədər isə ümumilikdə 4
milyon 608 min 573 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan
Turizm və Menecment Universiteti
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifəni
tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kafedra müdiri:
Dillər kafedrası
Sənədlər elan qəzetdə dərc olunan gündən bir ay ərzində təqdim
edilməlidir.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün
tələb olunan sənədlər:
1. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti rektorunun adına
ərizə.
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi.
3. Tərcümeyi-hal.
4. Ali təhsil, alimlik dərəcəsi və elmi
ad haqqında sənədlərin təsdiq olunmuş surətləri.
5. Elmi və elmi-metodiki işlərin
siyahısı.
6. Kafedra müdirinin müvafiq
struktur bölmənin inkişafı ilə əlaqədar
platforması.
7. 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli
fotoşəkil.
8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin və Dövlət
sosial sığorta şəhadətnaməsinin

surəti.
Sənədləri bir ay ərzində (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla)
saat 10.00-dan 17.00-dək Azərbaycan
Turizm və Menecment Universitetinin
ümumi şöbəsinə təqdim etmək lazımdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, AZ1072,
K.Rəhimov küçəsi, 822/23-cü məhəllə,
103-cü otaq .
Yaranan suallarla əlaqədar
Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin İnsan resursları
şöbəsinə müraciət etmək olar. Telefon564-42-33, 564-54-11 (daxili 115).
Məlumat ATMU-nun ( www.
atmu.edu.az) web səhifəsində də
yerləşdirilmişdir.
Qeyd-fakültə dekanı vəzifəsinə
namizədin göstəriciləri vəzifə
tələblərinə uyğun gəlmədikdə və ya
ərizənin verilmə müddəti bitdikdə
sənədlərin qəbulundan imtina olunur.
Rektorluq
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10 sentyabr 2021-ci il, cümə

Nur-Sultan Əfqanıstandakı etnik qazaxların
Vətənə qayıtmalarını təşviq edir
Türkiyə

Ərdoğan ABŞ-a səfər edəcək
Türkiyə
 rezidenti Rəcəb
P
Tayyib Ərdoğan
ABŞ-a səfər edəcək.
Bildirilir ki, səfər
sentyabrın 19-21
tarixləri arasında
həyata keçiriləcək.
Məlumata görə,
Türkiyə lideri BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil qərargahında
keçiriləcək zirvə görüşündə də iştirak edəcək. Zirvə
toplantısı çərçivəsində Prezident Ərdoğanın bəzi
ölkələrin liderləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcəyi,
həmçinin, Manhettendə yeni inşa edilən Türk Evinin açılış
mərasimində iştirakı gözlənilir.
Məlumatı TRT yayıb.

PUA-lara tələbat və maraq artıb
“Pilotsuz uçuş
aparatlarımıza (PUA),
xüsusilə də “Bayraktar
TB2”-yə bütün dünyada
maraq böyükdür. Bu
səbəbdən də bəzən
PUA-lara olan tələbatı
qarşılamaqda çətinlik
çəkirik”. Bu bəyanatla
Türkiyənin Aksaray
şəhərində keçirilən “Teknofest” sərgisində iştirak edən
“Baykar” şirkətinin rəhbəri Səlcuq Bayraktar çıxış edib. O
bildirib ki, bu aparatlara maraq Suriyada və Qarabağda
hərbi əməliyyatlardan sonra daha da artıb. S.Bayraktar
deyib: “Əslində “Bayraktar TB2” PUA-ları İdlibdə, “Zeytun
budağı” və “Fərat qalxanı” əməliyatlarında və son olaraq
Qarabağda istifadə olunduqdan sonra geniş maraq oyatdı.
Hətta deyə bilərəm ki, bəzən tələbatı qarşılamaqda çətinlik
çəkirik. “Baykar” gəlirlərinin 70 faizini ixracatdan əldə edir.
Bu günədək 10-dan çox ixrac müqaviləsi imzalamışıq”.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Böyük Britaniya

Qazaxıstan Prezidenti
Kasım-Jomart Tokayev bildirib
ki, ölkə rəhbərliyi Əfqanıstanda
yaşayan etnik qazaxların tarixi
vətənləri olan Qazaxıstana
qayıtmaları imkanlarını araşdırır.
Bu barədə Qazaxıstandakı rəsmi
mənbələrə istinadən “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.
Dövlət başçısı ölkəsində
yeni təyin olunmuş səfirlərin
etimadnamələrinin qəbul
olunması mərasimində çıxış
edərkən bir daha vurğulayıb ki, rəsmi Nur-Sultan
Əfqanıstanda yaşayan etnik
qazaxların (orada onları kandaslar adlandırırlar–müəllif)
və onların ailə üzvlərinin
mümkün qədər tez Qazaxıstana qayıtması, burada
daimi məskunlaşması üçün
bütün lazımi tədbirləri həyata
keçirəcək.

K.J.Tokayevin sözlərinə
görə, Qazaxıstan hökuməti
bu istiqamətdə qonşu
ölkələrlə, o cümlədən
Əfqanıstan rəhbərliyi ilə sıx
əlaqələr yaradıb. Hesab
olunur ki, yaxın vaxtlarda
azı 200-dən çox etnik qazax
ailəsinin Əfqanıstandan

qayıtmaları təmin olunacaq. Qazaxıstan Prezidenti
həmçinin bildirib ki, humanitar məqsədlərlə onun
ölkəsində təhsil alan 57
əfqan tələbəsinin viza
müddətləri uzadılıb.
Hazırda Əfqanıstanda
nə qədər kandasın yaşadığı

və onların neçə faizinin öz
tarixi vətənlərinə qayıdacaqları barədə dəqiq məlumatlar
yoxdur. Qazaxıstanın Xarici
İşlər Nazirliyindən “Akordı”
xəbər agentliyinə bildiriblər ki,
Qazaxıstanın Əfqanıstandakı
səfirliyinə Vətənə qayıtmaq
üçün müraciət edən etnik
qazaxların sayı artır.
Məlumdur ki, Qazaxıstan
zəngin təbii resurslara malikdir
və ərazi cəhətdən dünyanın doqquzuncu ən böyük
ölkəsidir. Hazırda ölkədə 19
milyona yaxın əhali yaşayır. Burada işçi qüvvəsinə
böyük ehtiyac var. Qazaxıstan dövlətinin səyləri ilə son
bir neçə onillik ərzində yüz
minlərlə etnik qazaxın Rusiya, Çin, Ukrayna və başqa
ölkələrdən tarixi vətənlərinə
qayıtmaları təmin olunub.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın beynəlxalq turizm
imkanları tədricən bərpa olunur
Azərbaycan Turizm Bürosu aviabiletlər, otel, tur paketləri və turist səfərləri onlayn sifariş
etməyə imkan verən, dünyaca məşhur "Expedia" platforması ilə rəqəmsal əməkdaşlığa başlayıb.Əməkdaşlıq çərçivəsində "expedia.com" və "hotels.com" saytlarında Azərbaycana uçuşlar,
otellər və turizm təklifləri haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilib. Bu məlumatların hədəf
auditoriyası Yaxın Şərq, Böyük Britaniya, Türkiyə, Rusiya və İsrail seçilib.
beynəlxalq media platformaları vasitəsilə
Səyahət etmək üçün yeni ölkə axtarıAzərbaycanın turizm imkanlarının daha
şında olanları Azərbaycanı kəşf etməyə
geniş kütləyə çatdırılması istiqamətində iş
çağıran kampaniya istifadəçiləri müvafiq
aparılır.
səhifələrə yönəldərək, həm məlumatı
Tezliklə həmin ölkələrdə
artırmağa, həm də səyahətin asan şəkildə
nümayəndəliklərin yenidən fəaliyyətə
planlaşdırılmasına xidmət edəcək.
başlayacağını bildirən F. Zenqstşmit
Beynəlxalq səviyyədə kütləvi təbliğat
beynəlxalq turizm və səyahət sərgilərində
kampaniyalarının əhəmiyyətindən danışan
iştirak etməyin vacibliyinə də toxunub.
Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı
Baş icraçı direktor yaxın gələcəkdə
direktoru Florian Zenqstşmit ölkəmizin
"Expo 2020 Dubai" sərgisində
beynəlxalq arenada fəaliyyətini tədricən
"Azərbaycan həftəsi" adı altında 4 turizm
bərpa etdiyini bildirib.
marşrutu üzrə təkliflərin müxtəlif tədbirlər
Qeyd edib ki, "Expedia" ilə yanavasitəsilə tanıdılmasının nəzərdə tutulduşı, "Skyscanner", "Wego", "Aviasales"
ğunu diqqətə çatdırıb.
platformaları ilə də əlaqələr yaranır,

Taliblər 200 əcnəbinin ölkəni
tərk etməsinə icazə verib
 TOLO “News”un yaydığı məlumata
görə, “Taliban” hərəkatı 200 amerikalının
və digər ölkə vətəndaşlarının çarter reysləri
vasitəsilə Əfqanıstanı tərk etməsinə icazə
verib.
Bu barədə “Əl Cəzirə” telekanalı da hərəkatdakı
mənbəyə istinadla məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken bir
qədər əvvəl bildirmişdi ki, insanları Əfqanıstandan çıxarmaq
üçün çarter aviareysləri hazırlanıb, amma taliblər uçuşlara
icazə vermir.
“Biz 200 Amerika vətəndaşının və digər əcnəbi mülki şəxslərin təxliyəsini həyata keçirməyə icazə vermişik.
Amerikalılar, habelə Avropa pasportuna malik olan şəxslər
cümə axşamı günü Kabil aeroportundan uçacaqlar”, – deyə
“Taliban”dakı mənbə telekanala bildirib.

Rövşən TOĞRUL,“Xalq qəzeti”

Fransada evakuasiya
Qeyd edək ki, onlayn səyahət agentliyi
xarakteri daşıyan "Expedia" platformasının əsası 1996-cı ildə ABŞ-da qoyulub.
Platformanın tərkibində ümumilikdə 112
milyondan çox aylıq unikal ziyarətçi sayına
malik olan 200-dən artıq vebsayt fəaliyyət
göstərir.
"Expedia.com" və "hotels.com" vebsaytlarının aylıq unikal ziyarətçi sayı isə
müvafiq olaraq təqribən 48 və 30 milyon
təşkil edir.

 Fransanın bir neçə regionuna güclü
yağış yağıb. Sinoptiklərin məlumatına görə, bir
neçə saat ərzində iki aylıq norma miqdarında
yağıntı düşüb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Süzana Klark mükafat qazanıb
İngilis yazıçısı Süzana
Klark Böyük Britaniyada təsis
olunan “Qadınların ədəbiyyat
mükafatı”nı (“The Women's
Prize for Fiction”) qazanıb.
Yazıçı 30 min funt-sterlinq
məbləğində çeklə bərabər
“Bessi” bürünc heykəlciyini
sehrli realizm janrında yazdığı
və 2020-ci ildə nəşr etdiyi “Piranesi” əsərinə görə alıb.
Əsərdə ucu-bucağı görünməyən bir qalada öz dünyasında yaşayan baş qəhrəmanın günlərin bir günü
naməlum bir şəxslə tanış olması təsvir olunur.
Xəbəri TASS verib.

Türkiyədə xam neft hasilatı 1 milyon barel artdı

2021-ci ilin ilk altı ayında Türkiyədə xam
neft hasilatı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
1 milyon barel artıb.
Türkiyə həm dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən intensiv
axtarışlarla ilk altı ayda 11 milyon 725 min barel xam neft hasil
edib. Türkiyənin milli neft şirkəti "Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı" (TPAO), ilk altı ayda hasil edilən 11 milyon 725 min
barelin 8 milyon 900 min barelini istehsal edərək yerli xam neft
hasilatının 75 faizini həyata keçirməklə yeni imkanlar qazanmışdır. Sözügedən istehsal rəqəmləri ilə, Türkiyə 2020-ci ilin
eyni dövründə əldə edilən 10 milyon 731 min barel hasilatı
təqribən 10 faiz artırıb.

Yaponiya

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Qasırğa xəbərdarlığı
Sakit okeanda, Filippin
yaxınlığında əmələ gələn
“Çansu” qasırğası Yaponiyanın cənubundakı Okinava adalarına yaxınlaşır.
Yaponiya Meteorologiya
Agentliyinin məlumatına
görə, tropik qasırğaya
“dağıdıcı” statusu verilib.
Qasırğanın mərkəzində
küləyin sürəti saniyədə 20
metrə çatır. Proqnozlara
əsasən, qasırğa sentyabrın
12-də və ya 13-də Sakişima adalarına çatacaq. Bununla
əlaqədar meteoroloqlar sahil ərazilərində güclü küləyin,
leysan yağışların və hündür dalğaların olacağı barədə
xəbərdarlıq ediblər.
Xəbəri “Jiji-press” verib.

İspaniya
Yeni transfer ictimaiyyətə təqdim edilib
Madridin “Real”
klubu yeni transferi
Eduardu Kamavinqanı ictimaiyyətə
təqdim edib. Məlumata
görə, 19 yaşlı
yarımmüdafiəçi Madrid
təmsilçisində 25
nömrəli forma ilə çıxş
edəcək. “Real” fransalı oyunçu ilə 6 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Kamavinqa “Real”a Fransanın “Renn”
klubundan transfer olunub.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Sentyabrın 10-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənubşərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 18-20°,
gündüz 24-27°, Bakıda gecə 18-20°, gündüz
24-26° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm
civə sütunundan 761 mm civə sütununa
enəcək, nisbi rütubət 60-70, gündüz 45-50 faiz
olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba)
23-24° isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
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Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
99 Alışov Ədalət Əhəd oğlu ilə Maştağa bələdiyyəsi arasında
2005-ci il noyabrın 11-də bağlanmış icarə müqaviləsi itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Milli parklara səfər edən
turistlərin sayı artır
Ən çox turist qəbul edərək ilk üçlükdə yer alan milli
parklarımız Göygöl, Şahdağ və Abşeron milli parklarıdır.
Bioloji Müxtəlifliyin Qoyında artım müşahidə olunur
runması Xidmətinin rəsmisi
ki, bu da ilk növbədə insanArzu Səmədova bildirib ki,
təbiət vəhdətinin qurulması
milli parklarımıza 2021-ci
istiqamətində aparılan ardıcıl
ilin əvvəlindən bugünədək
maarifləndirmə, təbliğat işləri
ümumilikdə 195 015 nəfər
ilə yanaşı, ekoturizmin təbliği
turist səfər edib. Gələnlərin
məqsədilə milli parklarda
əksəriyyəti yerli turistlər olsa
təşkil olunan maarifləndirici
da, ziyarətçilər arasında çoxtədbirlərlə əlaqədardır.
lu sayda xaricilər də olub.
“Biz bu gün xüsusi iftixarla
Xidmət rəsmisinin
deyə bilərik ki, milli parklarısözlərinə görə, son illər milli
mızın hamısı əvəzolunmaz
parklara gələn turistlərin satəbiət inciləridir və turistlər

Ölkənin 22 departamentində təhlükəli hava şəraiti elan
edilib. Daşqın təhlükəsinə görə, Fransanın Ajan şəhərindən
əhali evakuasiya edilib. Haronna və Mas çaylarında suyun
səviyyəsi xeyli yüksəlib. Hazırda yağışlar davam edir.
Meteoroloqların məlumatına görə, belə hadisə 1941-ci
ildə baş verib.

Asif Əsgərov Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
sədrinin müavini Siyavuş Heydərova həyat yoldaşı
ZENFİRA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov Ədliyyə
generalı Akif Rəfiyevə həyat yoldaşı
ƏSMAYƏ XANIMIN

bu gözəllikləri həvəslə
ziyarət edərək, həm füsunkar
mənzərələrdən zövq ala bilir,
həm də vəhşi təbiətlə birbaşa

təmas qurmuş olur”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Ruslan, Ənnağı, Oqtay, Hacı İslam, Namiq, İlyas, Valeh,
Fərhad və Əziz Rəfibəylilər yaxın qohumları, Ədliyyə generalı
Akif Rəfiyevə həyat yoldaşı
ƏSMAYƏ XANIMIN

Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 26-31° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış
yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
5-10°, gündüz 12-17° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-18°, gündüz 2528° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 11-16°, gündüz 20-25°,
dağlarda gecə 5-10°, gündüz 11-16° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar,Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək.Gecə 18-22°, gündüz 25-29° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-22°, gündüz 23-28°,
dağlarda gecə 12-14°, gündüz 15-18° isti
olacaq.

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

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

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və yaxınlarına dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi mərkəzin
əməkdaşı
ZƏHRA QARAYEVANIN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin
rektorluğu, professor-müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı
Təşkilatı universitetin əməkdaşı Sənubər Qənbərovaya qardaşı
SALEH QƏNBƏROVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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