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İran İslam Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 

cənab Həsən Ruhaniyə
Hörmətli cənab Prezident!
İran İslam Respublikasının milli bayramı – İslam 

İnqilabının Qələbəsi Günü münasibətilə Sizi və bü-
tün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Dövlətlərarası münasibətlərimizin yüksək 
səviyyəsi tarixən dostluq və mehriban qonşuluq 
şəraitində yaşamış xalqlarımızın iradəsini özündə 
bariz şəkildə əks etdirir. İnanıram ki, qarşılıqlı 
səylərimizlə bundan sonra da həm ikitərəfli qay-
dada, həm də regional layihələr çərçivəsində 
əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə davam etməsinə 
töhfələr verəcəyik.

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, 
işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş İran xalqına daim 
sülh və rifah arzulayıram.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 fevral 2018-ci il

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev fevralın 10-da Müqəddəs Taxt-Tacın 
xarici dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi arxiyepiskop 
Paul Riçard Gallagerin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.

Müqəddəs Taxt-Tacın xarici 
dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi 
arxiyepiskop Paul Riçard Gal-
lager Roma Papası I Fransiskin 
və dövlət katibi, kardinal Pietro 
Parolinin salamlarını Prezi-
dent İlham Əliyevə çatdırdı. 

Azərbaycana ilk dəfədir ki, səfər 
etdiyini deyən arxiyepiskop 
Paul Riçard Gallager göstərilən 
yüksək qonaqpərvərliyə 
görə dövlətimizin başçısı-
na minnətdarlığını bildirdi. 
Azərbaycan haqqında çox 

məlumatlı olduğunu qeyd edən 
qonaq ölkəmizə səfərindən 
məmnunluğunu ifadə etdi, 
buradakı inkişafı öz gözləri ilə 
görməyin maraqlı olduğunu 
vurğuladı. Roma Papası I Fran-
siskin fərmanı ilə Azərbaycan 
Katolik Kilsəsinin ordinarisi 
Vladimir Feketenin yepiskop 
rütbəsinə yüksəldilməsinin çox 
sevindirici hadisə olduğunu 
deyən arxiyepiskop Paul Riçard 
Gallager bunun Müqəddəs Ata-
nın ölkəmizdəki katolik icması-
na və Azərbaycan ilə əlaqələrə 
verdiyi önəmin mühüm 
göstəricisi olduğunu bildirdi. 

Roma Papası I Fransis-
kin iki il əvvəl Azərbaycana 
səfərinin tarixi hadisə oldu-
ğunu qeyd edən Prezident 
İlham Əliyev səfərlə bağlı xoş 
xatirələrinin olduğunu bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı, həmçinin 
özünün Vatikana rəsmi səfərini 
məmnunluqla xatırlayaraq 
Roma Papası I Fransisk, o 
cümlədən dövlət katibi, kardinal 
Pietro Parolin ilə keçirdikləri 
görüşlərin əhəmiyyətini 

vurğuladı, bu cür yüksək 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin 
Azərbaycan ilə Vatikan ara-
sında sıx əlaqələrin göstəricisi 
olduğunu qeyd etdi. Prezident 
İlham Əliyev Müqəddəs Taxt-
Tacın xarici dövlətlərlə əlaqələr 
üzrə katibi arxiyepiskop Paul 
Riçard Gallagerin Azərbaycana 
səfərinin səmərəli keçəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirdi, 
səfərin iki dövlət arasında 
mövcud tərəfdaşlıq əlaqələrini 
möhkəmləndirəcəyinə 
əminliyini ifadə etdi. 

Söhbət zamanı 
Azərbaycanın nümunəvi 
multikultural və tolerant 
bir ölkə kimi dinlərarası və 
mədəniyyətlərarası dialoqa bö-
yük töhfə verdiyi qeyd edildi. 

Prezident İlham Əliyev 
Roma Papası I Fransiskin və 
dövlət katibi kardinal Pietro 
Parolinin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını Roma Papası  
I Fransiskə və dövlət katibinə 
çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

 � Xalqımız daha bir mühüm siyasi 
hadisə ərəfəsindədir. Məlum olduğu kimi 
dövlət başçısı 2018-ci ildə keçiriləcək prezident 
seçkilərinin vaxtının elan edilməsi barədə 
sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncam 
ölkə Konstitusiyasının və qanunvericiliyin 
tələblərinə tam uyğundur. 

Azərbaycan Prezidenti-
nin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
“Azərbaycan Respublika-
sı Prezidenti seçkilərinin 
elan edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin sərəncamını 
şərh edərkən deyib ki, bu 
günədək Azərbaycanda bütün 
seçkilər Konstitusiya norma-
larına, Seçki Məcəlləsinə və 
digər qanunvericilik aktlarına 
uyğun olaraq demokratik, 
şəffaf və ədalətli şəkildə keçi-
rilib. İstər prezident, istər par-
lament, istərsə də bələdiyyə 
seçkiləri xalqın iradəsini əks 
etdirib, həmçinin yerli və 
beynəlxalq müşahidəçilər 
tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. Qətiyyətlə 
deyə bilərik ki, 2018-ci ilin 
11 aprel seçkiləri də ölkə qa-
nunvericiliyi əsasında, xalqın 
arzu və istəklərinə rəğmən, 
azad və demokratik şəkildə 
keçiriləcək. 

Təbii ki, istənilən seçki 
ərəfəsində danışan ekspert 
və politoloqlar dörd mü-
hüm prinsipi önə çəkməyi 
məqsədəuyğun hesab edirlər: 
Milli seçki qanunvericili-
yi, xalqın seçki təcrübəsi, 
beynəlxalq qanunvericilik 
normaları ilə uzlaşdırılma 
və nəhayət, cəmiyyətin 
arzu-istəklərinin nəzərə 
alınması. Qətiyyətlə deyə 
bilərik ki, son 15-20 ildə 
ölkəmizdə keçirilən bütün 
seçkilər ərəfəsində bu dörd 
prinsip dönə-dönə yada 
salınıb və onların hər biri 
yüksək səviyyədə təmin 
edilib. Bu amillər Azərbaycan 
dövlətinin müstəqilliyinin ən 
kövrək illərində ulu öndər 
Heydər Əliyevin də diqqət 
mərkəzində olub, beynəlxalq 
aləmin aparıcı dövlətləri ilə 
yanaşı dayanmaq hüququ qa-
zanmış qüdrətli Azərbaycanın 
rəhbərliyinin də. Qarşıdan 
gələn seçkilərdə isə həmin 
prinsiplərin daha yüksək 

səviyyədə təmin olunacağı 
heç kəsdə şübhə yaratmır. 

Belə düşünməyə kifayət 
qədər haqqımız var. Çünki 
bu gün ictimai-siyasi, sosial-
iqtisadi və mədəni həyatın 
bütün sferalarında beynəlxalq 
miqyaslı uğurlar əldə edən 
Azərbaycan Respublikası 
seçkilər sahəsində də mühüm 
nailiyyətlər qazanmaqdadır. 
Mərkəzi Seçki Komissiya-
sının rəsmi materialları ilə 
tanış olarkən öyrənirik ki, 
ölkəmiz müstəqillik əldə 
etdikdən sonra seçki sistemi 
təkmilləşdirilmiş, mükəmməl 
hüquqi baza yaradılmış, 
seçkilər sahəsində ixtisaslaş-
mış beynəlxalq təşkilatlarla 
qarşılıqlı əməkdaşlıq daha da 
genişlənmiş, seçkilərin hazır-
lanıb keçirilməsi sahəsində 
xeyli müsbət təcrübə əldə 
olunmuşdur. Eyni zamanda, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Konstitusiyasında təsbit 
olunmuş insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının 
səmərəli təmin olunması və 
qorunması mexanizmləri 
müasirləşdirilmiş, bu 
sahədə inkişaf etmiş Av-
ropa dövlətləri və nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq xeyli 
dərinləşmişdir. 

Azərbaycan rəhbərliyi 
fəaliyyətinin bütün 
dövrlərində əsas insan hüquq 
və azadlıqlarının yüksək 
səviyyədə təmin olunma-
sı məsələsini daim diqqət 
mərkəzində saxlamışdır. 
Təbii ki, insan hüquqlarının 
daha sivil həyata keçirilməsi 
vasitələrindən biri də 
seçkilərin demokratik, azad, 
ədalətli, şəffaf və beynəlxalq 
standartlara uyğun aparıl-
masıdır. MSK rəsmilərinin 
fikrincə, seçkilərin sivil 
şəkildə keçirilməsi bir sıra 
amillərlə, o cümlədən, icti-
mai-siyasi sabitliyin, seçkilər 
sahəsində fəaliyyət göstərən 
peşəkar kadr potensialının 

mövcud olması, maddi-texniki 
təchizatın yüksək səviyyəsi, 
eyni zamanda, mükəmməl 
qanunvericilik bazasının və 
icra mexanizmlərinin yara-
dılması ilə bağlıdır. Bildirilir 
ki, qısa zamanda respublika-
mızda bu baxımdan sanballı 
nəticələrə imza atılmış, insan 

və vətəndaş hüquq və azadlıq-
larının qorunması sahəsində 
bir sıra təqdirəlayiq dövlət 
proqramları hazırlanıb həyata 
keçirilmişdir. 

Bu gün dünyanın əksər 
ölkələrində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da müasir 
texnologiyaların verdiyi 
imkanlardan bəhrələnməklə 
seçki subyektləri Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının qəbul 
etdiyi bütün qərarlar, sənədlər 
və keçirdiyi tədbirlərlə ya-
xından tanış olur, həmçinin 
seçkilərdə iştirak edən 
subyektlərlə bağlı məlumatlar 
əldə edə bilirlər. 

Seçki təcrübəmizdən 
məlumdur ki, Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının Avropa İttifa-
qı ilə birlikdə seçki hüquqla-
rının pozulması ilə əlaqədar 
müraciət və şikayətlərə baxıl-
masına həsr edilən çoxsaylı 
tədbirlər keçirilib. 2015-ci il 
iyulun 9-da və avqustun 13-də 
Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən siyasi partiyala-
rın maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi, qəbul olun-
ması, nəzərdən keçirilməsi 
və ictimailəşdirilməsinə 
həsr olunmuş iki seminar 
təşkil olunub ki, bu da siyasi 
partiyalarla bağlı qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsi 
tələblərindən irəli gəlir. 

Seçkilərlə bağlı seçicilərin 
və digər seçki subyektlərinin 
maarifləndirilməsi məqsədilə 
Mərkəzi Seçki Komissiya-

sının üzvləri və əməkdaşları 
seçkilər dövrü İctimai Tele-
viziya və Radio Yayımları 
Şirkətində hər həftə seçki 
hüququnun və seçki prosesi-
nin müxtəlif problemlərinə 
həsr olunmuş mövzularla 
çıxış edirlər. Eyni zamanda, 
MSK üzvlərinin və Katib-

lik əməkdaşlarının mətbuat 
səhifələrindəki məqalələri və 
müsahibələri də vətəndaşların 
seçki fəallığına stimul verən 
tədbirlərdəndir. 

Ötən seçkilərdən də 
məlumdur ki, seçki komis-
siyaları kütləvi informasi-
ya vasitələri ilə yaxından 
əməkdaşlıq edir, onlara 
seçkiləri işıqlandırmaları 
üçün hər cür şərait yaradır, 
öz peşə borclarını layiqincə 
yerinə yetirmələrinə lazı-
mi kömək göstərirlər. Bu 
əməkdaşlıq getdikcə daha da 
dərinləşir və birgə tədbirlər 
keçirilir. KİV nümayəndələri 
mütəmadi qaydada MSK-nın 
tədbirlərinə dəvət olunur və 
lazımi məlumatları dərhal 
və birbaşa əldə edirlər. Ölkə 
ictimaiyyətinin seçkilərin 
hazırlanması və keçirilməsi 
ilə bağlı məlumatlandırılması 
məqsədilə MSK tərəfindən 
müxtəlif xarakterli mətbuat 
konfransları, brifinqlər keçi-
rilir, respublikada fəaliyyət 
göstərən elektron informa-
siya vasitələrinə məlumatlar 
çatdırılır, mətbuat bülletenləri 
və məqalələr dərc olunur. 
Təbii ki, qarşıdan gələn 
prezident seçkilərində də 
MSK mətbuatla yaxından 
əməkdaşlıq edəcəkdir.

Bu da bir faktdır ki, 
seçkilər zamanı bəzən bu 
və ya digər səbəblərdən 
vətəndaşların seçki hüquqları-
nın pozulması halları olur. Bu 

isə pozulmuş seçki hüquqları-
nın bərpa olunması zərurətini 
yaradır. Məhz bu zərurətlə 
bağlı Mərkəzi Seçki Komis-
siyası 2008-ci ildən başlaya-
raq, Avropa Şurası Venesiya 
Komissiyasının ekspertləri ilə 
birgə şikayət və müraciətlərə 
baxılması ilə əlaqədar dairə 

seçki komissiyalarının ekspert 
qruplarının üzvləri üçün 
seminar-treninqlər keçirib. 
Seçki qanunvericiliyinə görə, 
şikayətlər ilkin olaraq dairə 
seçki komissiyalarında yara-
dılan 3 nəfərdən ibarət ekspert 
qrupunun üzvləri tərəfindən 
araşdırılır. 

Bundan başqa, respubli-
kada 2008-ci ildən başlaya-
raq tətbiq olunan və internet 

vasitəsilə səsvermə prosesini 
canlı izləmək imkanı verən 
veb-kameralardan istifadə 
təcrübəsi və coğrafiyası da 
ildən-ilə artmaqdadır. 2013-cü 
il Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti seçkilərində 
və 2014-cü il bələdiyyələrə 
seçkilərdə şəffaflığın yüksək 

səviyyədə təmin olunması 
üçün bütün digər vasitələrlə 
yanaşı, respublikadakı seçki 
məntəqələrində əvvəlki 
seçkilərdə quraşdırılmış 
veb-kameraların sayı 2 dəfə 
artırılaraq 500-dən 1000-ə 
(təxminən 20 faizə) çatdı-
rılmışdır. Veb-kameralar 
quraşdırılmış seçki 
məntəqələrinin siyahısı təsdiq 
olunaraq dərc edilmiş və 

rəsmi internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Seçki günü 
bu veb-kameralar vasitəsilə 
internet istifadəçiləri istər 
ölkə daxilindən, istərsə də 
xaricdən MSK-nın inter-
net səhifəsinə daxil olaraq 
səsvermə prosesini, səslərin 
sayılması və nəticələrin 

müəyyənləşdirilməsini 
arasıkəsilmədən canlı 
müşahidə etmək imkanına 
malik olmuşlar. 

Bütün bunlar sübut edir 
ki, Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən siyasi partiyalar 
da, prezidentliyə namizədlər 
də, seçki komissiyalarının 
üzvləri və müşahidəçilər də, 
ən nəhayət, istənilən seçkidə 
əsas söz sahibi olan seçicilər 

də 11 aprel 2018-ci il prezi-
dent seçkilərinin hazırlanma-
sı, təşkili və keçirilməsindən 
tamamilə razı qalacaqlar. 
Çünki bu məmnunluğun təmin 
edilməsi üçün ölkəmizdə milli 
seçki qanunvericiliyi, xalqın 
seçki təcrübəsi, beynəlxalq 
qanunvericilik normaları 

ilə uzlaşdırılma və nəhayət, 
cəmiyyətin arzu-istəklərinin 
nəzərə alınması kimi bütün 
prinsiplər mövcuddur. Fəxr 
ilə deyə bilərik ki, həmin 
prinsiplər ölkəmizdə milli 
dəyərlər səviyyəsində qorunur 
və nəzarətdə saxlanılır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev Müqəddəs Taxt-Tacın nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan dövləti aprelin 11-dəki seçkilərdə 
də şəffaflığı və obyektivliyi təmin edəcəkdir

Bunun üçün mükəmməl seçki qanunvericiliyi və siyasi iradə vardır 



11 fevral 2018-ci il, bazar2

 Azərbaycan sürətli inkişaf yolundadır
 � Azərbaycan xalqı artıq iyirmi yeddi ildir ki, ictimai-siyasi, 

sosial-iqtisadi həyatının yeni bir dövrünü--müstəqillik dövrünü yaşayır. 
Bu dövr ərzində ölkəmiz dünya miqyasında inkişaf edən ölkələr sırasında 
öncül yerlərdən birini tutur. Sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni, bir sözlə, 
bütün sahələrdə əldə edilən yüksək göstəricilər və nəticələr ölkəmizin 
qüdrətini daha da artırmaqdadır. Milli inkişaf modelinin uğurla tətbiqi 
və hədəflənən nəticələrin əldə olunması, sosial-siyasi islahatların ardıcıl 
qaydada həyata keçirilməsi, qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, 
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, həmçinin, hüquqi dövlət 
quruculuğu yolunda atılan addımlar, həyata keçirilən tədbirlər 
Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin edən amillər hesab edilir.

 Qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqil 
dövlətimizin sürətli və ardıcıl inki-
şafına təkan verən bütün bu tədbirlər 
böyük uzaqgörənliklə hazırlanmış in-
kişaf strategiyasının uğurlu tətbiqinin 
praktik nəticəsidir. Müasir Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi 
Azərbaycanın qarşısında böyük 
imkanlar açır. Bu gün müstəqil 
Azərbaycanımızın beynəlxalq aləmdə 
iqtisadi və siyasi mövqeyini daha da 
möhkəmləndirməsi, beynəlxalq qu-
rumların hesabatlarında islahatçı ölkə 
kimi yer tutması, dünyanın nüfuzlu 
təşkilatlarının dövlətimizin mövqe-
yini dəstəkləyən qərar və qətnamələr 
qəbul etməsi bir həqiqəti ortaya qoyur 
ki, seçdiyimiz yol düzgündür və bu 
yol bizi daha işıqlı gələcəyə aparır. 
Ümummilli tərəqqini təmin edən bir 
faktor olaraq sosial siyasətin aktual 
tələbatlara və müasir reallıqlara müva-
fiq surətdə uğurla həyata keçirilməsi 
vətəndaşların maddi rifah halının daha 
da yaxşılaşdırılması, sosial müdafiə 
və təminat sisteminin gücləndirilməsi, 
sosialyönümlü iqtisadiyyatın inkişaf 
etdirilməsi, məşğulluq səviyyəsinin 

ardıcıl olaraq yüksəldilməsi, əhalinin 
sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
sosial tələbatlar və ehtiyacların yüksək 
səviyyədə ödənilməsi kimi funda-
mental məqsədləri reallaşdırıb. Digər 
tərəfdən, sosial siyasətin əsas kom-
ponenti olan iqtisadi inkişafın təmin 
edilməsi bütövlükdə sosial-iqtisadi 
tərəqqinin sürətlənməsini şərtləndirən 
amil olub. Belə ki, valyuta ehtiyat-
larının və investisiya qoyuluşunun 
daim artırılması, sahibkarlığın və özəl 
sektorun inkişafına əlverişli şəraitin 
yaradılması, sənaye istehsalına və 
qeyri-neft sektoruna xüsusi diqqətin 
göstərilməsi kimi amillər iqtisadi inki-
şafa xüsusi təkan verib. Məhz bunun 
qanunauyğun nəticəsidir ki, yüksək iq-
tisadi inkişaf digər sahələrin də paralel 
surətdə tərəqqisini təmin edib.

Ölkəmizdə reallaşdırılan strateji 
kurs daxili ictimai-siyasi sabitliyi 
və tərəqqini də ən yüksək səviyyədə 
təmin edib. İnsan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının ən yüksək səviyyədə 
təmin edilməsi, qanunvericilik 
bazasının zənginləşdirilməsi, sosial-
siyasi təsisatların legitimləşdirilməsi, 
vətəndaşların siyasi həyatda iştirakına 
maksimum şəraitin yaradılması kimi 

göstəricilər və nəticələr deyilənləri 
bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, 
demokratik seçki ənənəsinin yeni 
keyfiyyətdə davam etdirilməsi, siyasi 
plüralizmin ən yüksək səviyyədə 
təmin olunması bütövlükdə ictimai-
siyasi sabitliyi və inkişafı təmin edib. 
Bir sözlə, siyasi-hüquqi müstəvidə 
fundamental önəm kəsb edən strateji 
tədbirlərin görülməsi bu sahənin inki-
şafına xüsusi töhfələr verməklə yanaşı, 
ümummilli inkişafın sürətlənməsinə 
də əhəmiyyətli təkan olub.

Azərbaycan beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin nüfuz və güc 
dairəsində sürətlə irəliləməkdədir. 
Təsadüfi deyil ki, bu gün dünya-
nın aparıcı dövlətləri və təşkilatları 
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın 
təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
ölkəmizin iştirakı olmadan regionda 
heç bir strateji layihə reallaşdırıl-

mır. Bütün gerçəkləşdirilən regio-
nal layihələrin mərkəzi oyunçusu 
qismində də məhz Azərbaycan çıxış 
edir. Eyni zamanda, məhz bu cür 
layihələr ölkəmizin milli maraq-
larına adekvat olmaqla bərabər, 
Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini, 
birbaşa olaraq heç bir subyektdən asılı 
olmadığını da təsdiqləyir.

Ötən illər ərzində əldə olun-
muş makroiqtisadi göstəricilər və 
Azərbaycanın iqtisadi baxımdan 
regionun liderinə çevrilməsi düşü-
nülmüş iqtisadi strategiyanın davam 
etdirilməsinin məntiqi nəticəsi sayıla 
bilər. Bu dövlət başçısının iqtisadi 
islahatları uzunmüddətli, həmçinin, 
yeni inkişaf erasının tempinə uy-
ğun aparmaq qətiyyətinin əyani 
təzahürüdür. Ölkənin iqtisadi inki-
şafına yeni dinamizm elementləri 
gətirilmiş, makroiqtisadi konsepsiya 
reallaşdırılmışdır. Azərbaycan iqti-
sadiyyatı böhran meyillərinə, demək 
olar ki, məruz qalmayıb. Bu gün tam 
cəsarətlə demək olar ki, ölkəmizdə 
aparılan müstəqil dövlət quruculuğu 
prosesində iqtisadi islahatların və inki-
şafın Azərbaycan modeli yaranıb. Bu 
model əsasında uğurla həyata keçirilən 
və yeni çalarlarla zənginləşdirilən 
sosial-iqtisadi siyasətin nəticələri 
Azərbaycanın həm də beynəlxalq 
imicinin və dövlət müstəqilliyinin 
daha da möhkəmləndirilməsinə gətirib 
çıxarır.

Mən inanıram ki,Azərbaycan 
xalqı aprel ayının 11-də haqqa, ədalətə 
söykənərək öz layiqli namizədinə səs 
verəcək.

Ömər ELDAROV,  
Xalq rəssamı, akademik

Musa QASIMLI: Konstitusiyanın 
tələblərinə tam riayət olunub  
 � Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan 
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama 
əsasən, prezident seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 
olunub. Bununla bağlı Milli Məclisin deputatı, AMEA 
Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru  
Musa Qasımlı redaksiyamıza fikirlərini bildirib:

– Əvvəla, bunu mütləq qeyd 
etməliyəm ki, ölkəmizdə prezi-
dent seçkilərinin keçirilməsinə 
dair qərarın qəbul edilməsi 
dövlət başçısının müstəsna 
səlahiyyətindədir. Bu səlahiyyət 
isə bütün hallarda Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasına 
və müvafiq qanunvericilik aktla-
rına tamamilə uyğundur. 

Məlum olduğu kimi, 
ümumxalq referendumu yolu 
ilə Əsas Qanunumuza edilmiş 
əlavə və dəyişikliklərə əsasən 
prezidentin səlahiyyət müddəti 
5 ildən 7 ilə artırılıb. Seçkilərə 
bir neçə ay qalmış seçkinin təyin 
edilməsi qanunlarımıza əsaslanır 
və tamamilə gözlənilən idi. 
Dünyanın qabaqcıl ölkələrində 
belə seçkilərin təyin edilməsi 
və keçirilməsinə dair onlarca 

misal gətirmək olar. Ona görə də 
ölkəmizdə belə bir qərarın qəbul 
edilməsində nəsə qeyri-adi bir 
şey axtarmaq və əsası olmayan 
şərhlər vermək yersizdir.

Həmçinin, seçkilərin 
keçirilməsinə dair qərar 
verilərkən, ilk növbədə Ana 
Qanunumuzun tələbləri əsas 
götürülüb. Bunu da xüsusi olaraq 
qeyd etməliyik ki, 2018-ci il 
ölkəmizdə bir sıra böyük tarixi 
əhəmiyyətli, beynəlxalq səviyyəli 
toplantıların  keçirilməsi ilə 
yadda qalacaq. Dövlət başçısının 
sərəncamına əsasən Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurulma-
sının 100 illiyi, xalqımıza qarşı 
erməni-daşnak dəstələrinin və 
Bakıdakı bolşevik hakimiyyətinin 
törətdiyi soyqırımının 100 illiyi, 
Milli Ordumuzun yaradılma-

sının 100 illiyi, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 95 illiyi və digər vacib 
əhəmiyyətli silsilə tədbirlərin 
keçirilməsi məhz bu il planlaşdı-
rılır. Bütün bunları, o cümlədən, 
prezident seçkilərinin layiqincə 
keçiriləcəyinə inanıram. Hesab 
edirəm ki, xalqımız tam azad, de-
mokratik, şəffaf, ədalətli seçkilər 
keçirəcək.

 Təqdim etdi:  
Anar TURAN,   
“Xalq qəzeti”

Ölkəmiz inamla böyük uğurlara imza atır
 � Doxsana yaxın yaşım var.  Əksər 

yaradıcı ziyalılar kimi, mən də heç zaman heç bir 
partiyanın üzvü olmamışam. Ancaq ölkəmizi  dövlət 
müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərindəki çoxsaylı 
problem və məhrumiyyətlərdən xilas etmiş Yeni 
Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətini daim bəyənmiş və 
dəstəkləmişəm. Bu partiyanın aprelin 11-də keçiriləcək 
prezident seçkilərinə namizəd göstərilməsi barədə 
qərarını isə  bəyənmək azdır, həm də alqışladım.

Bunun  səbəbini açıqlamaq 
üçün geridə qalan illərdən 
təkcə birinin – ötən ilin 
Azərbaycan həqiqətlərini yada 
salmaq kifayətdir.   Bu il yan-
varın 10-da keçirilən mötəbər 
bir tədbirdə elan edildi ki, 
2017-ci ildə  Azərbaycan iqti-
sadi sahədə çox böyük uğurlar 
əldə edibdir. Çünki həmin  il 
dərin iqtisadi islahatlar ili idi.  
Ötən il həm Dünya Bankı, 

həm Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı Azərbaycanda 
gedən proseslərə yüksək 
qiymət veriblər. Eyni zamanda, 
Davos Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun hesablamalarına 
əsasən Azərbaycan iqtisadiy-
yatı rəqabətqabiliyyətliliyinə 
görə 2017-ci ildə iki pillə 
irəliləyərək, dünya miqyasında 
35-ci yerdə qərarlaşıb. 

Bu, çox böyük göstəricidir. 

Sadalanan faktlar  onu göstərir 
ki, hətta iqtisadi cəhətdən o 
qədər də asan olmayan ildə 
də biz inkişaf etmişik. Digər 
tərəfdən, dünya miqyasında 
35-ci yeri tutmaq, doğrudan 
da,  böyük nəticədir.  Biz uzun 
illərdir ki, MDB məkanında 
liderlik mövqeyimizi qoru-

yuruq və möhkəmləndiririk.  
Beynəlxalq iqtisadi birlik 
tərəfindən bizim iqtisadi isla-
hatlarımıza verilən ən böyük 
qiymət məhz Davos Foru-
munun reytinqidir və bunun 
da əsası var. Çünki son illər 
ərzində ölkəmizdə aparılan qu-
ruculuq və inkişaf işləri, bax, 
bu nəticələrə gətirib çıxarıbdır.

Bütün bunlar ulu öndər 
Heydər Əliyevin siyasi 
uzaqgörənliyinin nəticəsi olan 
Yeni Azərbaycan Partiyasının 
iqtidarda olması sayəsindədir. 
Ona görə də, hesab edirəm ki, 
növbəti prezident seçkilərində 
bu partiyanın namizədi 
kimi məhz partiya sədrinin 
seçilməsi tamamilə təbii arzu 
və ədalətli qərardır. 

Partiyanın VI qurultayın-
da  700 mindən çox siyasi 

həmfikiri təmsil edən bir neçə 
natiqin  arasında  işğaldan 
azad olunmuş Cocuq Mərcanlı 
kəndinin sakini Oqtay 
Həziyevin də olması məni 
xüsusilə sevindirdi. Çünki 
bu faktın çox böyük siyasi 
əhəmiyyəti var idi. Partiya 
rəhbərliyi bədxahlarımıza 
başa salırdı ki, biz xalqımı-
zı öz ata-baba torpaqlarına 
qaytarmağı, yurd-yuvamızı 
düşmən tapdağından azad 
etməyi bacaran lideri namizəd 
kimi tanıyırıq.  Elə bu qərarın 
yekdilliklə qəbul olunması da 
xalqın öz sabahını etibar etdiyi 
namizədi dərindən tanıdığının 
sübutu idi.

Tofiq BAKIXANOV,   
Xalq artisti, professor, 
Prezident təqaüdçüsü, 

“Şöhrət” ordenli bəstəkar

Vatikanın xarici dövlətlərlə əlaqələr üzrə 
katibi ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını 

və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

 � Azərbaycanda səfərdə olan Müqəddəs Taxt-Tacın xarici dövlətlərlə 
əlaqələr üzrə katibi, arxiyepiskop Paul Riçard Gallager fevralın 10-da Fəxri 
xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil dövlətimizin 
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil 
qoyub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli 
oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə 

tər güllər düzülüb.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn qonaq 

ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda 

mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman 
Vətən övladlarının xatirəsini yad edib, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil 
qoyub.

Bakının ən hündür nöqtəsindən 
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr 
edən arxiyepiskop Paul Riçard Gallagerə 
Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə 
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə 
məlumat verilib.

Yeni Azərbaycan Partiyası rayon 
və şəhər təşkilatları sədrlərinin 

ümumrespublika müşavirəsi keçirilib

 � Fevralın 10-da Yeni Azərbaycan Partiyasının 
(YAP) rayon və şəhər təşkilatları sədrlərinin 
ümumrespublika müşavirəsi keçirilib.

Azərbaycan Respubli-
kası Baş nazirinin müavini, 
YAP sədrinin müavini-
icra katibi Əli Əhmədov 
müşavirənin aprelin 11-də 
ölkəmizdə keçiriləcək pre-
zident seçkiləri ilə əlaqədar 
olduğunu bildirib. O, artıq 
Yeni Azərbaycan Partiyasının 
prezidentliyə namizədliyinin 
irəli sürüldüyünü xatırladaraq 
deyib: “Fevralın 8-də Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
VI qurultayında partiyamı-
zın sədri İlham Əliyevin 
prezidentliyə namizədliyinin 
irəli sürülməsi haqqında 
yekdilliklə qərar qəbul olundu. 

Hesab edirəm ki, partiya-
mızın qurultayının qərarı 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
mütləq əksəriyyətinin 
birmənalı şəkildə dəstəklədiyi 
qərardır. Çünki Prezident 
İlham Əliyevin hakimiyyətdə 
olduğu illərdə Azərbaycan 
bütün sahələr üzrə böyük 
inkişaf mərhələsi keçib, hər 
bir vətəndaşın həyat səviyyəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib, 
bütövlükdə ölkəmizin si-
ması köklü surətdə dəyişib. 
Həmçinin Azərbaycanın 
beynəlxalq müstəvidə möv-
qeyi güclənib, nüfuzu daha 
da artıb. YAP bu reallıqlar 

fonunda seçkilərə gedir. 
Bütün bu gerçəkliklər Pre-
zident İlham Əliyevin rey-
tinqini əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldib”.

YAP sədrinin müavi-
ni qeyd edib ki, prezident 
seçkilərində İlham Əliyevin 
namizədliyinin dəstəklənməsi 
Azərbaycanın növbəti 
7 il ərzində inkişafının 
dəstəklənməsi deməkdir. Bu 
mənada YAP-ın VI qurul-
tayının qərarının xalqımız 
tərəfindən dəstəklənməsinin 
ciddi əsasları var.

Azərbaycanda azad və 
şəffaf seçkilərin keçirilməsi 
üçün bütün imkanların 
mövcud olduğunu deyən Əli 
Əhmədov əvvəlki seçkilərin 

bu prinsiplər əsasında ke-
çirildiyini xatırladıb. Onun 
sözlərinə görə, bu dəfə də YAP 
və onun yerli strukturlarının 
qarşısında dayanan əsas vəzifə 
prezident seçkiləri kampaniya-
sının seçki qanunvericiliyinə, 
demokratik prinsiplərə uyğun 
qaydada keçirilməsini təmin 
etməkdir. Partiyamızın yerli 
strukturları bütün seçkilərdə 
bu istiqamətdə böyük 
fədakarlıq göstəriblər və inanı-
rıq ki, bu dəfə də belə olacaq.

Müşavirədə aprelin 11-də 
keçiriləcək prezident seçkiləri 
ilə əlaqədar YAP-ın yerli 
strukturlarına müvafiq tövsiyə 
və tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC

Deputat Məlahət İbrahimqızı: 
Azərbaycan xalqı aprelin 11-də 
sabitliyə və inkişafa səs verəcək
 � "Azərbaycan xalqı birmənalı olaraq, 

ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin alternativini 
görmür. Buna görə də təbii ki, xalq aprelin 11-də bir 
daha tərəqqiyə, sabitliyə, davamlı inkişafa səs verəcək".

Yeni Azərbaycan Partiyası 
Siyasi Şurasının üzvü, Milli 
Məclisin deputatı Məlahət İbra-
himqızı bildirib ki, YAP-ın VI 
qurultayında cəmiyyətin, ziyalı-
ların, bir sözlə, bütün təbəqələrin 
təmsilçiləri aprelin 11-də 
keçiriləcək prezident seçkilərində 
partiyanın prezidentliyə 
namizədini yekdilliklə müdafiə 
edəcəklərini vurğulayıblar.

M.İbrahimqızı qeyd edib ki, 
Azərbaycan xalqının 2003-cü ildə 
etdiyi müdrik seçim nəticəsində 
bütün sahələrdə çox böyük işlər 
görülüb, yeni layihələrə imza atı-
lıb, iqtisadi inkişafa nail olunub. 
Qazanılan bütün nailiyyətlərin 
əsasında düşünülmüş müstəqil 
siyasət, mükəmməl islahatlar kur-
su dayanır və bu islahatlar insan 
amilinə, əhalinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması kimi  konseptual 
məqsədlərə söykənir. 

Dünyanın müxtəlif regionla-
rında, xüsusilə Şərq ölkələrində 
yaşanan qanlı qarşıdurmalara 
rəğmən, bu gün Azərbaycanda 
ictimai-siyasi sabitlik yüksək 
səviyyədə qorunur. Düzgün və 

məqsədyönlü xarici siyasət kursu, 
ayrı-ayrı dövlətlər və beynəlxalq 
təşkilatlarla münasibətlərin milli 
maraqlar çərçivəsində qurulması 
ölkəmizin sabit inkişafını təmin 
edir. Bu bir həqiqətdir ki, artıq  
Azərbaycan bütün dünyada sülh 
və tolerantlıq məkanı kimi tanınır, 
mədəniyyətlərarası dialoq, mul-
tikulturalizm ideyalarının təşviqi 

missiyasını böyük uğurla yerinə 
yetirir. 

Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq 
normaları və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində  
həlli istiqamətində diplomatik 
fəaliyyət uğurla davam etdiri-
lir. Azərbaycan güclü orduya 
malikdir, silahlı qüvvələrimiz  ən 
müasir silahlarla təchiz olunub. 

Deputat əlavə edib 
ki, aparılan xarici siyasət 
nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü dəstəkləyiblər, Ermənistanı 
isə işğalçı dövlət kimi tanıyan 
qərarlar qəbul ediblər. Bununla 
yanaşı, Azərbaycan BMT üzvü 
olan ölkələrin 155 səsini toplaya-
raq 2012-2013-cü illər üzrə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-dai-
mi üzvü seçilib, Azərbaycan Şərq 
ilə Qərb, Şimal ilə Cənub ara-
sında ticarət yollarının birləşdiyi 
əlverişli logistik mərkəzə çevrilib.

Tarixi "İpək yolu"nun 
gerçəkləşməsində Azərbaycanın 
xüsusi xidmətlərini vurğu-
layan Məlahət İbrahimqızı 
bütün bunların həm ölkəmizin 
beynəlxalq aləmə verdiyi töhfə, 
həm də beynəlxalq ictimaiyyətin 
Azərbaycana olan münasibətinin 
göstəricisi olduğunu bildirib.
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Müqəddəs Taxt-Tacın xarici dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi: 
Azərbaycan tarixən tolerantlığın ünvanı olub 

 � Azərbaycan tarixən 
tolerantlığın ünvanı olub. Bu ölkədəki 
dini dözümlülük bütün xalqlara 
nümunə olmalıdır.  

Müqəddəs Taxt-Tacın xarici dövlətlərlə 
əlaqələr üzrə katibi arxiyepiskop Paul 
Riçard Gallager Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsində keçirilən görüşdə belə deyib. 

Görüşdə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə İslam aləmində dünyəvi dövlətin 
nümunəvi modellərindən biri kimi tanınan 
Azərbaycanın dünyada vəhdətin yaradılması 
prosesinə öz töhfəsini verdiyini söyləyib. 
O bildirib ki, etnik və dini müxtəliflik 
ölkəmizin sərvəti kimi dəyərləndirilir. 
Tarixən çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkə 
olan Azərbaycanda məscidlərlə yanaşı, kilsə 
və sinaqoqlar da fəaliyyət göstərir. Kilsə və 
sinaqoqların tikintisinə və təmirinə dövlət 
tərəfindən maliyyə yardımı edilir. 

Şeyxülislam bildirib ki, Prezident 
Əliyevin sərəncamları ilə 2016-cı il 
ölkəmizdə “Multikulturalizm ili”, 2017-ci 
il isə “İslam Həmrəyliyi ili” elan olunmuş-
du. Bu illər çərçivəsində keçirilən çoxsaylı 
tədbirlər bütün dini icmaların bir araya 
gəlmələrinə hesablanmışdı. Allahşükür 
Paşazadə deyib ki, Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi bütün tədbirlərdə katolik, pravoslav 
və yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə birgə 
fəaliyyət göstərir. 

Papa Fransiskin 2016-cı ildə ölkəmizə 
səfərini xatırladan şeyxülislam ali qonağın 
Bakıdakı Katolik Kilsəsində olduğunu, 
Heydər məscidində bütün dini icmaların 

rəhbərləri ilə görüşdüyünü bildirib.  
Şeyxülislam əlavə edib ki, səfəri zamanı 
Vatikan rəhbəri Azərbaycanı tolerant ölkə 
kimi gördüyünü vurğulayıb.

Azərbaycan-Vatikan münasibətlərindən 
danışan şeyxülislam əsası ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
əlaqələrimizin bu gün Prezident İlham 
Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində 
yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. O 
deyib ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti sayəsində 
Vatikanla humanitar əlaqələrdə mühüm 
nailiyyətlər əldə olunub.

Azərbaycana ilk dəfədir səfər etdiyini 
deyən arxiyepiskop Paul Riçard Gallager 
ölkəmiz haqqında çox məlumatlı olduğunu 
qeyd edib, bu səfərindən məmnunluğunu 
bildirib. Papa Fransiskin fərmanı ilə Roma 

Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı ordina-
risi Vladimir Feketenin yepiskop rütbəsinə 
yüksəldilməsinin çox sevindirici hadisə 
olduğunu deyən Paul Riçard Gallager bunu 
Müqəddəs Atanın Azərbaycandakı katolik 
icmasına, eləcə də Azərbaycan ilə əlaqələrə 
verdiyi önəmin mühüm göstəricisi kimi 
dəyərləndirib. Ölkəmizdə mövcud olan 
dinlərarası dialoqun Müqəddəs Taxt-Tac 
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini 
söyləyən qonaq bildirib ki, arxiyepiskop və 
ravvinin eyni tədbirdə iştirakı Azərbaycanda 
dini dözümlüyün olmasının daha bir 
göstəricisidir.

Görüşdə Bakı və Azərbaycan Yepar-
xiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşein, 
Bakı Dağ yəhudiləri dini icmasının rəhbəri 
Milix Yevdayev və ordinari Vladimir Fekete 
çıxış edərək ölkəmizdəki dini dözümlüyün 
yüksək səviyyədə olduğunu bildiriblər.

AZƏRTAC 

Arxiyepiskop Paul Riçard Gallager: 
Azərbaycan dövləti 
bütün imkanları ölkənin 
inkişafına sərf edir 

 � Azərbaycana ilk dəfədir gəlsəm də qısa 
müddətdə bu ölkənin inkişafının şahidi oldum. Bu səfər 
məndə dərin təəssüratlar yaratdı. Bakı dinamik inkişaf 
edən şəhərdir. Çox gözəldir ki, Azərbaycan dövləti 
bütün mövcud imkanları ölkənin inkişafına sərf edir. 
Azərbaycan yaxşı perspektivə malik ölkədir. 

Bu fikirləri jurnalistlərə 
müsahibəsində Müqəddəs Taxt-

Tacın xarici dövlətlərlə əlaqələr 
üzrə katibi arxiyepiskop Paul 

Riçard Gallager deyib.
Azərbaycandakı dini icma-

ların bir-birinə hörmətlə yanaş-
masından məmnunluğunu ifadə 

edən qonaq bildirib ki, Vatikan 
bu cür təşəbbüsləri dəstəkləyir. 

AZƏRTAC

“Grant Thornton” şirkəti nə indi, nə də gələcəkdə Dağlıq 
Qarabağda fəaliyyət göstərməyəcəyi barədə bəyanat yayıb

 � “Grant Thornton” şirkəti Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına hörmətlə yanaşır və buna 
görə də nə indi, nə də gələcəkdə Dağlıq Qarabağda 
fəaliyyət göstərməyərək peşəkar fəaliyyətini Azərbaycan 
qanunlarına uyğun olaraq, dürüstlük və milli maraqlar 
əsasında həyata keçirəcək.

Bu barədə “Grant Thornton” 
şirkətindən AZƏRTAC-a daxil 
olan bəyanatda deyilir.

Şirkətin Azərbaycan Audi-
torlar Palatasına təqdim etdiyi 
idarəedici partnyor Farouk Moha-
med tərəfindən imzalanan rəsmi 
bəyanatında bildirilir ki, “Grant 
Thornton Azərbaycan” “Grant 
Thronton International Ltd”nin 
(GTIL) Azərbaycan Respublikasın-
da bu ölkənin qanunlarına hörmət 
və riayət edərək, dürüstlük və milli 
maraqlara cavab vermək prinsipinə 
əsasən peşəkar fəaliyyət göstərən 
müstəqil üzv şirkətidir.

Bəyanatda deyilir: “Grant 
Thornton Ermənistan” Dağlıq Qa-
rabağda fəaliyyət göstərmək üçün 
qeydiyyatdan keçməyib və heç bir 
fəaliyyət göstərmir, Dağlıq Qara-
bağda fəaliyyət göstərmək üçün 
heç bir icazəsi, lisenziyası və ya 
ortaqlığı yoxdur, Dağlıq Qarabağ-
da heç bir nümayəndəliyə, hüquqi 
və ya fiziki iştiraka malik deyil.

“Grant Thornton International 
Ltd”yə Dağlıq Qarabağda hər 
hansı hüquqi və ya fiziki iştira-
kının olmadığını və əməliyyatlar 
həyata keçirmədiyini təsdiq edən 
illik bəyannamə təqdim etməkdə 
məsuliyyət daşıyır. Həmin 
bəyannamə Azərbaycan İqtisa-
diyyat Nazirliyinə göndərilib. 
Bu səbəbdən, GTIL yerli 
qanunvericiliyə riayət etmək və bu 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək məqsədilə qeyd 
olunan məsələni ciddi nəzarətdə 
saxlamağa davam edir.

“Grant Thornton Azərbaycan” 
müstəqil şirkətdir və “Grant 
Thronton Ermənistan”la heç bir 
hüquqi, maliyyə və digər əlaqəsi 
yoxdur.

“Grant Thornton Interna-
tional Ltd” və onun hər bir üzv 
şirkəti: Azərbaycan, Ermənistan 
və digər 128 üzv şirkətləri ayrı-
ayrı hüquqi şirkətlərdir. “Grant 
Thronton International” heç bir 

üzv şirkətinin idarəetməsində 
iştirak etmir və onlara sahib 
deyil. Və hər bir üzv şirkət öz 
müştərilərinə göstərdiyi peşəkar 
xidmətlərə görə cavabdehdir. 
GTIL əlaqələndirici təşkilatdır və 
şəbəkə üçün üzvlük standartları 
müəyyən edir, şirkətləri şəbəkəyə 
qəbul edir və üzvlük standart-
larına cavab vermədikdə onları 
şəbəkədən çıxarır.

“Arshahbankın” konsolidasi-
ya edilmiş hesabatları üzrə “Grant 
Thornton Ermənistan”ın Dağlıq 
Qarabağ ərazisində heç bir iştirakı 
olmayıb və bu ərazidə onun hüqu-
qi və fiziki mövcudluğu yoxdur.

Həmçinin daxili siyasət 
və prosedurlara əsasən Dağlıq 
Qarabağda hüquqi, maliyyə, fiziki 
və kommersiya iştirakını qadağan 
edən ciddi protokol mövcuddur. 
Bu siyasətə riayət edilməsi üçün 
diqqətli və qaydalı olaraq “Grant 
Thornton Azəbaycan”ın rəhbər 

üzvləri tərəfindən nəzarət olunur.
İşğal altında olan Dağ-

lıq Qarabağ ərazisində audit 
şirkətləri tərəfindən aparılan audit 
fəaliyyəti ilə bağlı kütləvi infor-
masiya vasitələrində yayımlanan 
şərhlərdən xəbərimiz var. 

Mətbuata verilmiş müxtəlif 
bəyanatlarla yanaşı, İqtisadiyyat 
Nazirliyinə təqdim etdiyimiz 
məktubda qeyd olunduğu kimi, 
daşıdığımız öhdəliyin təsdiqi 
olaraq bir daha bəyan edirik 
ki, “Grant Thornton” şirkəti 
Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına hörmətlə yanaşır 
və buna görə də həm indi, həm 
də gələcəkdə Dağlıq Qarabağda 
fəaliyyət göstərməyərək, peşəkar 
fəaliyyətimizi dövlətin qanun-
larına uyğun “Grant Thornton” 
şirkəti Azərbaycan Respublikası 
qarşısında daşıdığı öhdəliklərinə 
sadiqdir və bundan sonra da sadiq 
qalacaq”. 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi 
də Ermənistandan yan keçəcək

 � Ermənistanın İrandakı səfiri Artaşes 
Tumanyan Buşəhr və Mazandaran bölgələrinə səfər 
edib. Bölgələrin rəhbərləri ilə görüşən səfir İran 
ilə Ermənistanın iqtisadi əlaqələrinin inkişafının 
zəruriliyindən danışıb. Ümumiyyətlə, son zamanlar 
Ermənistan rəsmilərinin İranla iqtisadi əlaqələrin 
yüksəlməsi ilə bağlı bəyanatları çoxalıb. İş o yerə 
çatıb ki, İrandakı erməni kilsəsinin Şərqi Azərbaycan 
üzrə nümayəndəsi Qriqor Çiftçiyan da İran və erməni 
xalqlarının dostluğundan dəm vurub və hətta bu 
ölkədə yaşayan erməniləri fevralın 11-də İran İslam 
İnqilabının 39-cu ildönümü ilə əlaqədar ümumxalq 
yürüşündə iştirak etməyə çağırıb. Sankı İran dövləti 
ermənilərə möhtacdır.

Ermənilərin belə fəallaşması 
təsadüfi deyil. Məsələnin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, son 
illər İran-Azərbaycan əlaqələri 
hər iki ölkənin prezidentlərinin 
uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
yüksələn xətlə inkişaf edir. 
Böyük dövlətlərin əlində alətə 
çevrilən Ermənistandan fərqli 
olaraq, Azərbaycan, ilk növbədə, 
milli mənafelərə uyğun siyasət 
yeridir. Azərbaycan-İran 
əlaqələrinə gəlincə, yüksələn 
xətlə inkişaf edən əməkdaşlıq 
özünü bütün aspektlərdən 
doğruldaraq, hər iki tərəfə fayda 
verməkdədir. Faktlara nəzər 
salsaq qarşılıqlı münasibətlərin 
real mənzərəsini daha aydın görə 
bilərik. 

Son 3 ildə Azərbaycan 
və İran prezidentləri 10 dəfə 
görüşüb. Diplomatik mənbələrin 
verdiyi məlumata görə, cari 
ilin martında İran Prezidentinin 
Azərbaycana növbəti rəsmi 
səfəri gözlənilir. Azərbaycan və 
İran nümayəndə heyətləri 100-ə 
yaxın qarşılıqlı səfər həyata 
keçirib, 40 sənəd imzalanıb, 
Dövlət Komissiyasının 3 iclası 
olub. Azərbaycanda iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində 538 
İran investisiyalı şirkət fəaliyyət 
göstərir və İran Azərbaycan 
iqtisadiyyatına, ümumilikdə, 
2,7 milyard ABŞ dolları 
həcmində investisiya yatırıb. 
Azərbaycan şirkətləri də İranda 
aktiv fəaliyyət göstərir. Ötən 
il ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsi təxminən 70 faiz 
artıb. 

Azərbaycan və İran arasında 

imzalanmış “Xudafərin” və “Qız 
Qalası”, eləcə də “Ordubad” 
və “Marazad” sazişləri hər iki 
tərəfdə qüvvəyə minib. Şimal-
Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin birinci mərhələsi 
yekunlaşmaq üzrədir. Artıq 
yüklə dolu ilk qatar Rusiyanın 
Sankt-Peterburq şəhərindən 
Azərbaycan ərazisindən 
keçməklə İranın Astara şəhərinə 
yetişib. Nəqliyyat dəhlizinin 
tərkib hissəsi olan Qəzvin-Rəşt 
dəmir yolu xətti üzrə isə işlərin 
90 faizdən çoxu tamamlanıb. 
Prezident İlham Əliyevin 
göstərişi ilə rəsmi Bakı bu 
layihənin yekunlaşması üçün 
İrana 500 milyon dollar güzəştli 
kredit ayırıb. 2016-cı ildə Neft-
çala Sənaye Zonasında müştərək 
avtomobil istehsalı zavodu-
nun, 2017-ci ilin yanvarında 
isə Pirallahı Sənaye Parkında 
Azərbaycan-İran birgə layihəsi 
olan əczaçılıq zavodunun təməli 
qoyulub. 

Bütün bunlar İranın praqma-
tik siyasət yürütdüyünü, region 
dövlətlərinin iqtisadi vəziyyətini 
və imkanlarını düzgün 
qiymətləndirdiyini deməyə əsas 
verir, eyni zamanda, Ermənistanı 
ciddi şəkildə narahat edir. Çünki 
bu ölkənin İranla birlikdə həyata 
keçirməyə çalışdığı layihələrin 
hamısı kağız üzərində qalıb. 
İrandan Ermənistana dəmir yolu 
və avtomobil yollarının çəkilişi 
baş tutmadı. Bu layihələri həyata 
keçirmək üçün Ermənistanın 
nə maliyyə imkanları var, 
nə də siyasi iradəsi. Ölkənin 

dəmir yollarını başqa dövlət 
idarə edir. Avtomobil yolu isə 
Ermənistandan keçməklə İranı 
Rusiya ilə birləşdirə bilməz. 
Çünki Ermənistanın Rusiya ilə 
ümumi sərhədi yoxdur. 

Bu günlərdə “Theiranp-
roject.com” saytı İranın ixrac 
potensialı haqqında məqalə 
yayıb. İran Baş Dövlət Gömrük 
İdarəsinin məlumatına görə, 
2016-cı ilin 9 ayı ərzində İran-
dan məhsul idxal edən ölkələr 
arasında Azərbaycan İtaliyadan 
sonra ikinci yeri tutur. Ölkəmiz 
həmin müddətdə İrandan 302 
milyon 128 min dollarlıq məhsul 
idxal edib. Ermənistan bu 
göstəriciyə görə Azərbaycandan 
qat-qat geri qalır - cəmi 160 
milyon dollar. Halbuki əvvəlki 
illərdə İrandan məhsul idxalına 
görə Ermənistan İtaliyadan sonra 
ikinci yerdə idi. Bu vəziyyət 
Ermənistan iqtisadiyyatının 
dərin böhran içində olduğunu 
göstərməklə yanaşı, əhalisinin 

alıcılıq qabiliyyətinin də son 
dərəcə aşağı düşdüyündən xəbər 
verir. 

Özünün işğalçılıq 
siyasətinin əsirinə çevrilən 
Ermənistanın çıxış yolları 
tükənib. Odur ki, Ermənistan 
səfirinin İranın bölgələrini 
gəzərək, sözün əsl mənasında, 
imdad diləməsindən də bir nəticə 
hasil olmayacaq. Ermənistan 
İranın iqtisadi potensialından 
istifadə etməyə, rəsmi Tehranın 
diqqətini Azərbaycandan ya-
yındırmağa cəhd göstərir. Lakin 
artıq çox gecdir. Necə deyərlər, 
qatar gedib. Əgər Ermənistan 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsini işğaldan azad etməsə, 
vəziyyəti daha da pisləşəcək. 

Bu məqamda Prezident 
İlham Əliyevin fevralın 8-də 
Yeni Azərbaycan Partiyasının 
qurultayındakı çıxışını xatırlat-
maq yerinə düşər. Ermənistanın 
öz işğalçılıq siyasətinin giro-
vuna, qurbanına çevrildiyini 
vurğulayan dövlətimizin başçısı 
deyib: “Biz onları demək olar ki, 
bütün beynəlxalq layihələrdən 
təcrid etmişik, bütün enerji 
və nəqliyyat xətləri onlardan 
yan keçir və bunu biz etmi-
şik. Baxmayaraq ki, bu, o 
qədər də asan məsələ deyildi. 
Əfsuslar olsun ki, dünyadakı 
ermənipərəst qüvvələr, erməni 
lobbisi və erməni pullarına 
satılmış bəzi siyasətçilər daim 
çalışırlar ki, Ermənistanı da 
bizim təşəbbüsçüsü oldu-
ğumuz layihələrin tərkibinə 
daxil etsinlər. Biz həmişə 
buna çox ciddi etiraz etmişik, 
təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən 
layihələr Ermənistanı tamamilə 
kənarda qoymuşdur. Həm Bakı-
Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum, Cənub Qaz Dəhlizi, 
həm də Bakı-Tbilisi-Qars 
layihələri onlardan yan keçmiş-
dir. Bizim siyasətimizə görə, 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi 
də onlardan yan keçəcəkdir. Biz 
bunu gizlətmirik. Baxmayaraq, 
bəziləri çalışırlar bizi ittiham 
etsinlər ki, biz onları təcriddə 
saxlayırıq. Bəli, saxlayırıq və 
saxlayacağıq. O vaxta qədər 
ki, torpaqlarımız işğaldan 
azad olunsun. Bu siyasət öz 
nəticələrini verməkdədir”.

Zənnimizcə, əlavə şərhə 
ehtiyac yoxdur.

Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin 
həlli dövlətimizin daim diqqət mərkəzindədir
 � Fevralın 10-da Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsində yanvarın 29-da keçirilən “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident 
İlham Əliyevin nitqindən irəli gələn vəzifələrə həsr olunan tədbir keçirilib.

Tədbirdə Prezident Administrasiyasının 
və Nazirlər Kabinetinin məsul əməkdaşları, 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi, əraziləri 
işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətlərinin 
başçıları, inşaatçılar, fəal məcburi köçkünlər 
və KİV nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Res-
publikası Baş nazirinin müavini, Qaçqın-
ların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov 
xatırladıb ki, yanvarın 29-da Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilən “Azərbaycan Res-
publikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr 
olunan konfransda dövlətimizin başçısı 
tərəfindən 14 il ərzində ölkəmizdə görülən 
işlər təqdim olunub, həmçinin 2018-ci 
ildə qarşıda duran vəzifələrə dair geniş 
müzakirələr aparılıb. Bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu 
sosial-iqtisadi islahatlar və məqsədyönlü 
siyasət nəticəsində ötən il ölkəmizin iqtisadi 
potensialı daha da güclənib, davamlı inkişaf 
dinamikası təmin olunub. Dövlətimizin 
başçısının da qeyd etdiyi kimi, dünyada baş 
verən iqtisadi-maliyyə böhranına, neftin 
qiymətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, 
2017-ci il ölkəmizdə sabitlik və inkişaf ili 
oldu. İqtisadiyyatımız son 14 il ərzində 3,2 
dəfə artıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin 
iqtisadiyyatımıza yenilik gətirməsi hesa-
bına baş verib. Bu müddətdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatı şaxələndirilmiş şəkildə inkişaf 
edib. O cümlədən sənayedə 2,6 dəfə, kənd 
təsərrüfatında 1,7 dəfə artım olub. Qeyri-
neft ixracımız 4,1 dəfə artıb. 

“Kənd təsərrüfatı haqqında danışarkən 
bir məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 
Fikir verin, dünyada iqtisadi böhran baş 
verir. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycan iqtisadiy-
yatına da təsirsiz ötüşmədi. Məhz belə bir 
vaxtda dövlətimizin başçısı ulu öndərin 
təcrübəsindən yararlandı. 1970-ci illərdə bi-
zim neftdən gəlirimiz yox idi. Neftimiz var 
idi, lakin onun gəlirləri ittifaq büdcəsinə ge-
dirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtisa-
diyyatı inkişaf edirdi. Pambıqçılığın, üzüm-
çülüyün, tütünçülüyün, baramaçılığın və 
digər kənd təsərrüfatı sahələrinin hesabına 
o vaxt inkişafa nail olundu. Prezident İlham 
Əliyev də həmin təcrübədən yararlanmağa 
qərar verdi. Artıq bu istiqamətdə görülən 
işlər öz nəticələrini verir. Dövlətimizin 
başçısı tərəfindən verilən bu tapşırıqlar 
nəticəsində nəinki yüksək göstəricilər əldə 
olunub, artıq insanlar torpağa qayıdıb. 
Bütün boş torpaqlar əkilib-becərilir”, - deyə 
Baş nazirin müavini vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə sa-
hibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirdi-
yini qeyd edən Baş nazirin müavini bildirib 
ki, məhz bunun sayəsində bu gün sahibkar-
lar Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına 
töhfələrini verirlər. Ölkəmizdə sosial sahəyə 
çox böyük diqqət göstərilib, bu istiqamətdə 
bir çox önəmli layihələr icra edilib. 

Azərbaycanda neft-qaz sahəsində 
əldə edilən uğurlardan danışan Baş nazi-
rin müavini bildirib ki, bu nailiyyətlərin 
təməlində ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən 1994-cü ildə hazırlanan neft 
strategiyası dayanır. Əgər ulu öndər 
tərəfindən uzaqgörənliklə hazırlanan neft 
strategiyası olmasaydı, “Əsrin müqaviləsi” 
imzalanmasaydı, bəlkə də bu gün qazanılan 
nailiyyətlərə tam çatmaq mümkün olmaz-
dı. Prezident İlham Əliyev əsası ulu öndər 
tərəfindən qoyulan neft-qaz strategiyasını 
daha da inkişaf etdirdi. Bu gün Azərbaycan 
idxal ölkəsindən, ixrac ölkəsinə çevrilib. 

Komitə sədri Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun istifadəyə verilməsinin 

əhəmiyyətindən də danışaraq bildirib ki, bu 
yol Avropa ilə Asiyanı birləşdirməklə yana-
şı, Azərbaycanı böyük tranzit ölkəyə çevirdi. 
Dövlətimizin başçısının da qeyd etdiyi kimi, 
bu, Avrasiyada nəqliyyat dəhlizlərinin yara-
dılması istiqamətində bəlkə də son illərdə ən 
önəmli layihədir. 

Əli Həsənov bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən aparılan düşünülmüş 
və uzaqgörən siyasət sayəsində bu gün 
Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələrindən 
birinə çevrilib. Ötən il Azərbaycan iqtisadiy-
yatı rəqabətlilik qabiliyyətinə görə Davos 
Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 35-ci yerə 
layiq görülüb, bu yaxınlarda isə Forumun 
ənənəvi inklüziv inkişaf indeksində inkişaf 
edən ölkələr arasında Azərbaycan üçüncü 
yerə layiq görülüb. “Bax, budur Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən aparılan 
uğurlu siyasətin nəticələri”,-deyə komitə 
sədri vurğulayıb.

Baş nazirin müavini qeyd edib ki, bu 
gün Azərbaycanın yeganə problemi Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi və bunun nəticəsində 
yaranın 1 milyondan çox qaçqın və 
məcburi köçkün problemidir. Əminəm ki, 
dövlətimizin başçısı bu problemin də həlli 
yolunu tapacaq. Cəbrayıl rayonunun işğal-
dan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndinin 
bərpası həm də dünyaya mesaj oldu. Prezi-
dent İlham Əliyev dünyaya mesaj verdi ki, 
bütün torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, 
hər qarış torpağımız abadlaşdırılacaq. Əgər 
Böyük qayıdış Cocuq Mərcanlıdan başladı-
sa, onun davamı artıq Ağdərədə gedir. 

Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
da hər zaman məcburi köçkünlərə xüsusi 
qayğı göstərdiyini deyən komitə sədri 
bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin 
olunmuş Mehriban Əliyeva bu ali vəzifədə 
ilk müşavirəsini ötən il martın 9-da məhz 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki qəzalı 
vəziyyətdə olan yataqxanalarda müvəqqəti 
məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinin köçürülməsinə həsr etdi və çox 
ciddi tapşırıqlar verdi. Bundan sonra “Qəzalı 
vəziyyətdə olan binalarda məskunlaşmış 
məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərlə 
təmin olunması layihəsi” çərçivəsində 
daha ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşları-
mız üçün Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə yeni binaların tikintisinə 
start verildi. Onların müxtəlif ərazilərdə 
yeni mənzillərlə təmini və bu işlərin uğurla 
davam etdirilməsi ölkə əhalisinin ən həssas 
təbəqəsi olan qaçqın və məcburi köçkünlərə 
dövlət qayğısının daha bir əyani sübutudur. 
Təkcə onu qeyd edək ki, Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə 
2017-ci ildə 935 məcburi köçkün ailəsi 
qəzalı binalardan yeni mənzillərə köçürülüb.  

Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 
indiyədək 97 müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli 
binalardan ibarət yaşayış komplekslərinin 

salındığını, 265 min nəfər qaçqın və 
məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırıldığını deyən Ə.Həsənov 
bildirib ki, digər qəzalı binalarda yaşayan 
köçkünlərin problemləri də Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaxın vaxtlarda 

öz həllini tapacaq. Diqqətə çatdırılıb ki, 
dövlətimizin başçısının da, ölkənin Birinci 
vitse-prezidentinin də vurğuladıqları kimi, 
ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə yaşa-
yan dörd min köçkün ailəsi yeni evlərə 
köçürüləcək. Bu proses mərhələli yollarla 
həll edilir, həm yeni binalar tikilir, eyni 
zamanda, vaxtilə tikilmiş mövcud binalarda 
mənzillər alınaraq məcburi köçkünlər orada 
yerləşdirilir.

Yeni Azərbaycan Partıyasının fevra-
lın 8-də keçirilən VI qurultayından bəhs 
edən Əli Həsənov deyib ki, qurultayda 
partiya aprelin 11-də keçiriləcək prezi-
dent seçkilərində dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. 
Əlbəttə ki, bu, ölkəmizin ictimai siyasi 
həyatında baş verən əlamətdar hadisədir. 
“Dövlətimizin başçısı hər zaman qaçqın və 
məcburi köçkünlərin problemlərini diqqət 
mərkəzində saxlayır. Prezident İlham Əliyev 
bütün tədbirlərdəki nitqlərində qaçqın və 
məcburi köçkün məsələsinə toxunur, tez-tez 
onlarla görüşür. YAP-ın VI qurultayında 
da ilk çıxışın məhz məcburi köçkünlər 
adından Oqtay Həziyevə verilməsi məcburi 
köçkünlərə göstərilən diqqətin təzahürüdür”, 
- deyə komitə sədri qeyd edib. 

Sonra iclasda Füzuli Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Alı Alıyev, Ağ-
dam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Raqub Məmmədov, Xocavənd Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov, 
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Malik İsaqov, Cocuq Mərcanlı kənd sakini 
Oqtay Həziyev,  Kəlbəcər rayonundan 
məcburi köçkün, “Murovdağ” fermer 
təsərrüfatının rəhbəri Nəsimi Mehtiyev, 
Şuşa rayonundan məcburi köçkün, “Kirs” 
firmasının direktoru Kərim Məmmədov 
çıxış ediblər. Çıxışlarda son 14 il ərzində 
ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli istiqamətində görülən 
işlərdən, həyata keçirilən layihələrdən ətraflı 
bəhs olunub. 

Prezident Administrasiyasının məsul 
əməkdaşı Ağaəli Əhmədov bildirib ki, 
dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu 
vəzifələrin icrası nəticəsində ölkəmizdə 
bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, kənd 
təsərrüfatı sahəsində də xüsusi canlanma 
müşahidə olunur. Prezident İlham Əliyev 
kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətləri 
üzrə müşavirələr keçirir, tapşırıq və 
tövsiyələrini verir. Ağaəli Əhmədov 
deyib: “Qeyd edim ki, məcburi köçkünlər 
də dövlətimizin başçısının bu çağırışına 
qoşuldular və məskunlaşdıqları ərazilərdə 
müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına başladılar”.    

Tədbirdə komitə sədri Əli Həsənov yeni 
qəsəbələrin tikintisində iştirak edəcək inşa-
atçılara işlərin yüksək sürətlə və keyfiyyətlə 
aparılmasına dair tövsiyələrini verib. 

AZƏRTAC
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 � Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi 
kimi milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə davamlı inkişafı 
hədəfləyən Naxçıvan Muxtar Respublikası ötən dövrlərin 
sosial-iqtisadi xronikasına yeni-yeni nailiyyətlər qazandırır. 
Malik olduğu və zaman keçdikcə daha da artan iqtisadi 
potensial onun milli iqtisadi inkişafdakı rolunu daha da 
gücləndirməkdədir. Bu isə yüksək iqtisadi idarəetmə və 
davamlı sosial qayğı ilə əhatələnən muxtar respublikanın 
qarşıya qoyduğu məqsədlərinə çevik şəkildə çatmasına təkan 
verir. 

Ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsindən ibarət makroiqtisadi 
tədbirlərinə diqqət edəndə aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün 
çoxşaxəli iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində onun:

- regional siyasətinin səmərəliliyinə xidmət edir və istehsal (iqtisadi) 
münasibətlərinin inkişafında müvafiq amil üzrə təşkilatlanmaya üstünlük verir;

- infrastruktur siyasətinin yüksək potensiallı təminatı ilə stimullaşdırıcı 
amillərin işləkliyinə və çevikliyinə şərait yaradır; 

- məskunlaşma siyasətinin dinamikliyi və onun kreativ təşkili sahəsindəki ideya-
ların dəstəklənməsinə önəm verməkdədir;

- məşğulluq siyasətinin səmərəli təşkili və idarə olunmasındakı təşəbbüslərin 
məhsuldarlığına və perspektivliyinə şərait yaradır; 

- bununla da, belə makroiqtisadi nailiyyətlərlə sosial siyasətin dayanıqlığını və 
uzunmüddətlilik imkanlarını artırır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
uzaqgörənliyi və yüksək xalq sevgisi ilə başladığı sosial-iqtisadi islahatlarını da-
vam etdirməkdə və 2003-cü ildən regional inkişaf proqramların səmərəli icrası 
ilə onu daha da zənginləşdirməkdədir. Təbii ki, bu, onun uzaq gələcək üzrə hədəf 
və prioritetlərinin də faydalılığını artırır. Artıq muxtar respublika ölkənin iqtisadi 
gücünün artırılması, onun bütün regionlar üzrə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, 
mikro və makro səviyyələrdəki proseslərin düzgün əlaqələndirilməsindəki əhəmiyyəti 
ilə seçilməkdədir. Bunu son illərin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf dinamikası üzrə 
göstəricilər də təsdiq  edir. 

Muxtar Respublikada müxtəlif illər üzrə  
ÜDM-in istehsal həcmi (min manat)

Təhlillər göstərir ki, ötən 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən, istehsal olunan  
ÜDM-in həcmi 2014-cü ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 1,2 
dəfəyə yaxın artmışdır. Bu, muxtar respublikanın milli iqtisadiyyatın perspektivləri 
üzrə müəyyən edilən vəzifələrin səmərəli icrasındakı qətiyyətliliyini göstərir. Eyni 
müqayisəni 2017 və 2015-ci, eləcə də 2017 və 2016-cı illərin inkişaf nəticələri üzrə 
aparanda aydın olur ki, hər iki dövr üzrə artımın vəziyyəti necədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf yolundadır. Əsas 
məqsəd iqtisadiyyatın təminat qabiliyyətinin artırılmasından, onun cəmiyyət və 
əhali üçün faydalılığının yüksəldilməsindən, daha doğrusu, sosialyönümlülüyünün 
gücləndirilməsindən ibarətdir. Məhz bu məqsədlə, həyata keçirilən tədbirlər mahiyyət 
etibarı ilə nəzərdə tutulan hədəflərə xidmət etmiş və hər bir insanın gündəlik ya-
şam tərzinin, onun firavanlığının, fəaliyyətindəki stimulların və məhsuldarlığın 
hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Aşağıdakı şəkil qeyd etdiklərimizi özündə 
birləşdirməklə, muxtar respublikada hər bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmini ifadə 
etməkdədir.

Müxtəlif illər ərzində hər bir nəfərə düşən  
ÜDM-in həcmi (manat)

Təsdiq edilərək qəbul olunan və səmərəli icra mexanzimi ilə təşkilatlanan hüquqi 
və iqtisadi tənzimləmələr muxtar respublikanın mövcud iqtisadi imkanlarını daha da 
artırmış və yeni perspektivlər açmışdır. Xüsusən, muxtar respublikada iqtisadiyya-
tın sahə strukturu üzrə sosiallaşma meyillərinin gücləndirilməsi onun əhalinin rifah 
halının daha da yaxşılaşdırılması sahəsindəki önəmini artırmaqdadır. Qeyd edilən 
proseslərin məntiqi əsası olaraq, iqtisadiyyatın hüquqi və iqtisadi tənzimlənməsi, 
sosial mahiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 2005, 2008, 2012, 2013, 2016-cı illərdə 
çoxistiqamətli fəaliyyət planlarından ibarət normativ aktlar qəbul edildi ki, bunlar da 
muxtar respublikanın iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində:

- ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı;
- məhsul istehsalının stimullaşdırılması;
- islahatların davam etdirilməsi;

- sənayeləşmə proseslərinin sürətləndirilməsi;
- milli iqtisadiyyat üzrə hədəf və prioritetlər əsas götürülməklə, göstərilən 

sahələrdə maddi-texniki təchizat sahəsində operativ və çevik mexanizmlərə şərait 
yaratmış oldu. Dövlətlə əhali arasındakı qırılmaz bağlılığın gerçək tərənnümünə 
çevrilən bu məsələlər məntiqi davamlılığı və humanistlik ənənəsi ilə iqtisadi 
siyasətə yeni görkəm qazandırmaqdadır. Bununla yanaşı, yeni iş yerlərinin açıl-
masına, eləcə də əhalinin sosial müdafiəsinə dövlət qayğısının gücləndirilməsi 
onların alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasında öz əksini tapmaqdadır. Bu isə təbii 
ki, əhalinin gəlirlərində özünü göstərməkdədir.

Əhalinin gəlirləri (min manat)

Bu göstəricilər muxtar respublikanın son iyirmi iki ildə keçdiyi böyük inkişaf 
yolunun təsdiqidir. Əhalinin gündəlik yaşam tərzinin daha da yaxşılaşdırılması, 
dövlətin sosial siyasətində bu sahənin çəkisinin yüksək olması, istehsal və istehlak 
mədəniyyətinin, bununla yanaşı, istehsalçı və istehlakçı davranışının ən təkmil 
səviyyəsini təmin etmişdir. Qeyd edək ki, bu, müvafiq dövrlər üzrə hər nəfərə 
düşən gəlirlərin həcminin artmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Bu, bir həqiqətdir ki, muxtar respublikada hər kəs artıq bu göstəricilərin yaratdığı 
səmərəli mühit nəticəsində işləməyə, fəaliyyət göstərməyə, sosial-iqtisadi inkişafın ən 
fəal iştirakçısı olmağa özündə stimul hiss edir. 

Dünyanın günü-gündən daha da kəskinləşən hadisələri fonunda ölkəmizin və 
onun regionlarının hazırkı inkişaf səviyyəsini çox yüksək dəyərləndirmək lazımdır. 
Müharibə təhdidlərinin, terror hadisələrinin, siyasi nizamsızlıqları, sosial bəlaların 
və iqtisadi böhranların getdikcə çoxaldığı müasir dövr ənənəvi təşkilatlanmaların 
və qüvvələr nisbətini dəyişikliyə uğratmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan 
Respublikasının bir sabitlik adası olaraq milli iqtisadi inkişafı naminə ardıcıl 
gerçəkləşdirdiyi layihələrin və dünyadakı proseslərə sülh gətirəcək təşəbbüslərlə 
çıxış etməsinin onun düzgün və qətiyyətli addımlarının nəticəsi olmaq etibarı ilə 
yüksək əhəmiyyəti vardır. 

Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası da ümumilikdə ölkənin regional iqtisadi 
siyasətinin və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin səmərəliliyi baxımından çox zəruri 
vəzifələr yerinə yetirməkdədir. Bu missiya ümumilikdə makroiqtisadi inkişafın və 
xarici iqtisadi əlaqələrin perspektivliyinə də hərəkətverici təsir etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi 
artıq milli iqtisadi prioritetlərə aid edilməklə dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib 
hissəsinə çevrilmiş və bu sahədə strateji addımlar atılmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, müasir iqtisadi şəraitə və hazırkı inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq, muxtar respub-
likada bu istiqamətdə nəzərdə tutulan tədbirlərin səmərəli həyata keçirilməsi iqtisadi, 
siyasi, diplomatik və ticarət əlaqələrinin vacibliyi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. 
Bu sahədə qonşu ölkələrlə, o cümlədən, Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Res-
publikası ilə əməkdaşlığın çox böyük önəmi vardır. Bu mənada həmin ölkələrin 
iqtisadi maraqlarına və sosial-iqtisadi inkişaf potensialına xidmət edəcək layihələrin 
gerçəkləşdirilməsinin önəmi də yüksək olacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında yaradılacaq xüsusi iqtisadi zona-
ların strateji zərurətini vurğulamaq lazımdır. Elə bu məqsədlərin reallaşdırılması 
istiqamətindəki tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq, 2017-ci ilin yanvar ayında Türkiyənin 
İqtisadiyyat Nazirliyinin İxracat İdarəsi rəisinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
səfərdə olması, oktyabr ayında isə Türkiyənin İqdır şəhərində Türkiyə – Azərbaycan 
biznes-forumunun keçirilməsinin bəhs olunan sahədə böyük əhəmiyyəti vardır. 
Azərbaycan (o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası) və Türkiyə respublikalarının 
iqtisadiyyat nazirlərinin birgə iştirakı ilə reallaşan bu görüşdə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət 
perspektivlərinə dair müzakirələr aparılmışdır. Bu sahədəki proseslərin tənzimlənməsi 
üçün iki ölkənin müvafiq strukturlarının qəbul etdikləri bir sıra tənzimləmə tədbirləri 
də qüvvəyə minmişdir. Məlumdur ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin Nazirlər Kabineti 
tərəfindən qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal edilən 
və ya istehsal potensialı olan 43 adda məhsulun (bunlardan 13-ü kənd təsərrüfatı, 
30-u sənaye məhsulu olmaqla) Türkiyənin bütün ərazisinə idxal rüsumu ödənmədən, 
güzəştli şərtlərlə daxil olmasına razılıq verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sözügedən 
qərar Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan illik təqribən 100 milyon 
ABŞ dolları məbləğində məhsulların Türkiyəyə rüsum ödəmədən ixrac edilməsinə 
imkan yaradacaq. Bu isə şübhəsiz ki, muxtar respublikanın ixracın şaxələndirilməsi 
sahəsindəki hədəflərinin çevik gerçəkləşməsinə xidmət edəcəkdir. 

Təbii ki, bu, həm də öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərin fəal tənzimləyicisi kimi rolunun və əhəmiyyətinin artırılma-
sında muxtar respublikanın mövcud imkanlarını genişləndirəcəkdir. Həyata keçirilən 
tədbirlər nəticəsində muxtar respublika:

- yerli məhsulların istehsalında daxili bazarın təminatına cavab verəcək 
səviyyənin və məhsuldarlığın əlçatanlığına imkanlar açmış, bu isə həm bazar, 
həm də iqtisadi tarazlığa zəmin yaratmışdır. Digər tərəfdən, bu, hətta kəndlərin 
sosial-iqtisadi inkişafını, xüsusən də ictimai istehsalın həcminin artırılmasındakı 
əhəmiyyətini gücləndirəcəkdir;

- ixracın stimullaşdırılması və idxalın məhdudlaşdırılması məqsədlərinin 
reallaşmasında, bununla da milli iqtisadiyyatın hədəf və prioritetlərinə xas olan 
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inişafında mühüm amil olan müsbət saldonun təmin 
edilməsində təsiredici mərhələni daha da təkmilləşdirmiş oldu;

- ölkənin makroiqtisadi maraqlarının ifadə edilməsinə çevik yanaşma or-
taya qoymaqla, iqtisadiyyatın müqavimət gücünə malik təşkilatlanmasını 
sürətləndirməkdədir;

Bununla yanaşı, 17-18 dekabr 2017-ci il tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi sədrinin İran İslam Respublikasına etdiyi rəsmi səfər bu sahədəki 
potensiala yeni təkan olacaqdır. Eyni zamanda, bu, ümumilikdə, ölkələrimiz ara-
sındakı iqtisadi, ticarət, humanitar, enerji və digər sahələrdəki əlaqələrin inkişafı 
perspektivlərini daha da artıracaqdır. Təbii ki, bunlar bir daha muxtar respublikanın 
milli iqtisadiyyata doğru olan yolda qətiyyətli addımlarını göstərməkdədir. 

Göründüyü kimi, yaxın gələcəkdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişafın 
davamlılığı və dayanıqlığının təminatı istiqamətində yüksək perspektivlərə söykənən 
tədbirlər həyata keçirilməkdədir və bu, təbii ki, əhalinin firavan yaşayışının, istehsal 
imkanlarının və məhsuldar fəaliyyətinin daha da səmərəliliyinə xidmət etməkdədir.

Cavadxan QASIMOV,  
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,  

dosent

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
sosial dayaqlarını gücləndirir

ABŞ-ın dövlət katibi 
Türkiyəyə səfər edəcək

 � ABŞ-ın dövlət katibi Reks 
Tillerson Türkiyəyə səfəri zamanı 
Suriyanın Afrin bölgəsindəki vəziyyəti 
müzakirə etmək niyyətindədir.

RİA “Novosti” agentliyi xəbər verir ki, bu 
barədə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi 
bildirib. “Dövlət katibi Ankarada ikitərəfli 
münasibətlər, regionda, o cümlədən Afrindəki 
vəziyyəti müzakirə edəcək”- deyə məlumatda 
qeyd olunur.

Gələn həftə regiona səfəri çərçivəsində 
R.Tillerson İordaniya, Livan, Misir və Küveytə də 
səfər edəcək.

Qeyd edək ki, yanvarın 21-dən Türkiyə 
Silahlı Qüvvələrinin  Baş Qərargahı Afrin 

bölgəsində “Zeytun budağı” əməliyyatı başladı-
ğını, hərbi əməliyyatda məqsədin bölgənin PKK 
terror təşkilatının Suriya qolu PYD/YPG, İŞİD və 
digər terror təşkilatlarından təmizləmək olduğunu 
bəyan edib. 

Ali Baş Komandanın tapşırıqları 
Azərbaycan Ordusunun rəhbər 

heyətinə çatdırılıb

 � Fevralın 10-da müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi 
ilə xidməti müşavirə keçirilib.

Nazirlikdən aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, müdafiə nazirinin müavinləri, qoşun növləri 
komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə, xidmət 
rəisləri, birlik komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən 
müşavirəyə videobağlantı vasitəsilə cəbhə 
bölgəsində yerləşən birlik və birləşmələrin məsul 
zabitləri də cəlb olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Yeni 
Azərbaycan Partiyasının VI qurultayındakı çıxışı, 
o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi və Azərbaycan Ordusu barədə 
söylədiyi fikirləri vurğulayan müdafiə naziri, cari 
ildə qarşıda duran vəzifələri diqqətə çatdırıb.

Ali Baş Komandanın ordu quruculuğunun 
prioritet məsələ olması, ölkəmizin silahlanma-

sı, eləcə də 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı 
Azərbaycan Ordusunun şanlı tarixi qələbə əldə 
etməsi barədə səsləndirdiyi fikirləri xüsusi qeyd 
edən nazir bildirib ki, dövlətimiz və xalqımız 
tərəfindən Azərbaycan əsgərinə hər zaman yüksək 
qiymət verilir.

Cəbhə xəttində əməliyyat şəraitində yaranmış 
son vəziyyətin təhlilini aparan nazir qoşunların 
döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə daim hazır 
vəziyyətdə olması, şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, onların döyüş və mənəvi-psixoloji 
hazırlığının təkmilləşdirilməsi, bilik və bacarıqla-
rının artırılması, o cümlədən digər istiqamətlərdə 
komandir və rəis heyəti qarşısında müvafiq tapşı-
rıqlar qoyub.

“Xalq qəzeti”

Hoqan QİDLİ: Ağ evin aparat rəhbəri 
istefaya getmək niyyətində deyil

 � Ağ evin aparat rəhbəri Con 
Kelli istefaya getmək niyyətində deyil.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi 
xəbərə görə, bu barədə Ağ evin mətbuat katibinin 
müavini Hoqan Qidli bildirib.

“Con Kelli istefa verməyib və vəzifəsindən 
getmək niyyətində deyil”,- deyə Ağ ev rəsmisi 
vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bu günlərdə Ağ ev aparatının 
katibi Robert Porter istefa verib. Porterin iki sabiq 
həyat yoldaşı onu məişət zorakılığında ittiham 
edib.

Sakaryada böyük bir prospektə 
“Qarabağ” adı veriləcək

 � Türkiyənin 
Sakarya şəhərinin 
mərkəzində böyük bir 
prospektə “Qarabağ” adı 
veriləcək.

Bu barədə Sakaryanın 
Qarasu rayon bələdiyyəsində 
protokol imzalanıb.

Qarasu rayon 
bələdiyyəsinin sədri Mehmet 
İspiroğlu, Beynəlxalq Araşdır-
malar İnstitutu İctimai Birli-
yinin rəhbəri, Milli Məclisin 
deputatı Qənirə Paşayeva, 
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyasının (TADF) sədri 
Bilal Dündar və TADF-in 
Sakarya üzrə təmsilçisi Aliq 
Bağırov tərəfindən imzalanan 
sənəddə qeyd olunur ki, bu 
qərar Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığını tərənnüm etməklə 

bərabər, zəngin tariximizə aid 
həqiqətləri yaşatmaq məqsədi 
daşıyır.

Mehmet İspiroğlu vurğu-
layıb ki, Türkiyə Azərbaycan 
Dərnəkləri Federasiyasının sədri 
Bilal Dündarın təklifi əsasında 

rayonda ən qısa zamanda 
“Azərbaycan” adında geniş bir 
park salınacaqdır. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Sakarya 

Ermənistan silahlı bölmələri sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 120 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 120 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın Noyemberyan və 
İcevan rayonları ərazisindəki adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Kəmərli kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun 
Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən 

Tovuz rayonunun Ağdam, Koxanəbi 
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy ra-
yonunun Zamanlı kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altın-

da olan Çiləbürt, Yarımca, Ağdam 
rayonunun Tağıbəyli, Şıxlar, Qara-
qaşlı, Şirvanlı, Yusifcanlı, Mərzili, 
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, 
Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, 
Qərvənd, Qaraxanbəyli, Qorqan, 
Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayo-
nunun Nüzgar və Mehdili kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonla-
rı ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.



511 fevral 2018-ci il, bazar

Oğuz: Görülən işlər əhalinin güzəranının 
daha da yaxşılaşmasına hesablanıb

 �  2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr edilmiş ümumrayon toplantısında bu dağlar diyarının 
ötənilki uğur və nailiyyətlərini göstərən çoxsaylı faktlar, rəqəmlər, arqumentlər 
səsləndirildi. Geniş hesabat məruzəsi ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Eyvaz Qurbanov qeyd etdi ki, ötən il Yemişanlı, Xalxalqışlaq və 
Qarabaldır kəndlərində yeni modul tipli məktəblər istifadəyə verilib. Baş 
Daşağıl və Top kəndlərində Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün evlərin tikintisi 
ilboyu davam etdirilib. Axıska türklərinin evə ehtiyacı olan ailələrinə il ərzində 
rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrində 11 yaşayış evi tikilərək istifadəyə 
verilib. 

Oğuz şəhərində 15 ədəd ictimai yaşa-
yış binasının fasadının, pilləkən qəfəsinin 
və dam örtüyünün təmiri işləri aparılıb. 
Rayon icra hakimiyyətinin sifarişi ilə Oğuz 
şəhərində, Oğuzçay çayı üzərində piyada keçid 
körpüsündə, yeni uşaq bağçasında, Olimpiya 
İdman Kompleksinin ətrafında, Heydər Əliyev 
parkında, yeni istirahət parkında, şəhərin  
3 küçəsində təmir və abadlıq işləri başa  
çatdırılmışdır. 

Həmçinin Oğuz şəhərində küçələrin 
təmiri işləri ilə əlaqədar olaraq, 14 küçədə 
ümumilikdə 15 min 900 kvadratmetr yol 
sahəsinə asfalt-beton örtüyün salınması işləri 
yerinə yetirilib. Bundan başqa, rayonun Bucaq 
kəndində tütünqurutma sexinin inşasına başla-
nılıb və hazırda tikinti-quraşdırma işləri davam 
etdirilir. Sincan-Xaçmaz-Filfili avtomobil 
yolunun tikintisi və təmiri işləri başa çatdırılıb, 
yol istifadəyə verilib. Oğuz-Bucaq-Muxas-Baş 
Daşağıl avtomobil yolunun tikintisinə başlanı-
lıb. Oğuz-Xanabad, Padar-Böyük Söyüdlü av-
tomobil yolunun tikintisi ilə bağlı sənədləşmə 
işləri aparılır.

Hesabat dövründə rayonda 350 yeni iş 
yeri açılmışdır. Onların hamısı daimidir. 

Ümumrayon toplantısında qeyd edildi ki, 
2002-2017-ci illərdə İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu-
nun vasitəsilə Oğuz rayonu üzrə 223 sahibkara 

12,3 milyon manat, o cümlədən 2017-ci ildə 
12 sahibkara 165 min manat güzəştli kreditlər 
verilib. Bu kreditlər hesabına 980, o cümlədən, 
2017-ci ildə 13 yeni iş yeri yaradılıb. Rayonda 
2017-ci ildə iqtisadiyyatın əsas sahələrində is-
tehsal olunmuş məhsul və xidmətlərin ümumi 
həcmi əvvəlki ilə nisbətən faktiki qiymətlərlə 
22,4 faiz artaraq, 100,8 milyon manat təşkil 
edib. 

İpəkçiliyi inkişaf etdirmək üçün hesa-
bat ilində 9,8 hektar sahədə 58 min ədəd tut 
tingi əkilib. Belə bağların ümumi sahəsi 20,7 
hektardır. Hesabat ilində ailə kəndli və ev 
təsərrüfatlarında 2524,05 kiloqram barama 
istehsal edilib. 

Paytaxt bazarlarında süni qiymət artımının 
qarşısını almaq məqsədilə Bakı şəhərinin 
Nərimanov rayonunda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmarkası keçirilir. 
Oğuzlu fermerlər hər həftənin şənbə və bazar 
günləri müxtəlif çeşiddə istehsal etdikləri kənd 
təsərrüfatı məhsullarını maneəsiz olaraq həmin 
bazarlara çatdıraraq, əhaliyə yüksək xidmət 
göstərirlər.

“Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-
sı” Oğuzda da uğurla həyata keçirilməkdədir. 
Son 12 il ərzində rayonda 17 yeni məktəb bi-
nası və Oğuz şəhərində 115 yerlik yeni bağça 
binası inşa edilib. 3 məktəb binası, 1 körpələr 
evi-uşaq bağçası əsaslı təmir olunub. Yeni 

tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş ümumtəhsil 
məktəbləri 3700 şagirdin təhsil şəraitinin 
yaxşılaşmasına səbəb olub. 2017-2018-ci 
dərs ilində rayonun Qarabaldır, Yemşanlı və 
Xalxalqışlaq kəndlərində modul tipli məktəb 
binaları istifadəyə verilib.

İlin yekunları barədə danışan rayon rəhbəri 
qarşıda mühüm vəzifələrin durduğunu söylədi: 
“Sahibkarlara kreditlərin verilməsi üçün 
lazımi kömək göstərilməli, onların hüquqları 

qorunmalıdır. İstehsal sahələrinin yaradıl-
masına, kənd təsərrüfatına və xidmət sekto-
runun inkişaf etdirilməsinə diqqəti artırmalı, 
baramaçılığın inkişafı, tut bağlarının salınması 
işi sürətləndirilməli, barama istehsalının rayon 
üzrə ikiqat artırılmasına nail olmalıyıq”.

Qeyd edildi ki, fındıqçılığın inkişafı, yeni 
bağların salınması işi surətləndirilməli, onların 
ümumi sahəsi 2000 hektara çatdırılmalıdır. 
Tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata 
keçirilməli, əkin sahələri 400 hektara çatdı-
rılmalı, məhsul istehsalı ikiqat artırılmalıdır. 
Eləcə də, rayonda turizm sektorunun inkişafı 
ilə bağlı tədbirlər görülməlidir. 

Natiq sonda dedi: “Dövlətimizi əmin 
edirəm ki, rayonumuzda son vaxtlar əldə olu-
nan nailiyyətlər, aparılan geniş quruculuq işləri 
2018-ci ildə də davam etdiriləcəkdir. Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunmuş iclasındakı və “Regionların 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü ilinin 
yekunlarına həsr olunan konfransdakı tövsiyə 
və tapşırıqlardan irəli gələn vəzifələrin yüksək 
səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün bütün 
qüvvələrdən maksimum istifadə ediləcəkdir”.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri 

Sabirabad: İnkişaf bütün  
sahələrdə dinamik xarakter alıb

 � Sabirabad Rayon Mədəniyyət Mərkəzində rayon icra hakimiyyətinin 
2017-ci ilin yekunları və 2018-ci ildə qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar 
hesabat yığıncağı keçirilmişdir. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzmüş, sonra rayon iqtisadiyyatının 
inkişafını əks etdirən sərgiyə baxmışlar.

Məruzə ilə çıxış edən rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov 
bildirdi ki, bu il yanvar ayının 10-da Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında dövlət 
başçısı ötən il ölkəmizin sürətlə və uğurla 
inkişaf etdiyini, Azərbaycan xalqının 2017-ci 
ildə də sabitlik və təhlükəsizlik şəraitində 
yaşadığını qeyd etmişdir.

Sevindirici haldır ki, keçən il respubli-
kada olduğu kimi, Sabirabad rayonunda da 
bütün sahələrdə inkişaf dinamikası qorunub 
saxlanılmış, sosial obyektlərin tikintisi, 
sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafi davam 
etdirilmişdir. Rayon ictimaiyyəti üçün 
ötən ilin ən əlamətdar hadisəsi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2017-ci il noyabrın 28-də Sabira-
bad rayonuna növbəti səfəri olmuşdur. Səfər 
çərçivəsində ölkə başçısı bir sıra müxtəlif 
təyinatlı obyektlərin təməlqoyma, təqdimat 
və açılış tədbirlərində iştirak etmişdir. 

Məruzəçi qeyd etdi ki, 2017-ci ildə 
rayonda bütün sahələrdə irəliləyiş əldə 
olunmuşdur. Rayon üzrə ümumdaxili məhsul 
istehsalı 1,1 faiz, sənaye məhsulu 5,9 faiz, 
rabitə xidməti 9,1 faiz, nəqliyyat xidməti 
3,4 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 30,6 
faiz artmışdır. Əsas kapitala yönəldilən 
investisiya 70 milyon 451 min manat təşkil 
etmişdir. Adambaşına düşən pul gəlirləri, 
orta aylıq əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 
artmışdır. Ötən ildən başlayaraq rayon 
özünümaliyyələşməyə keçməklə respublika 
büdcəsindən dotasiya almamışdır. 

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq 
sərəncamına əsasən Sabirabadda sənaye 

məhəlləsinin təməlinin qoyulması böyük 
tarixi hadisədir. 20,3 hektar ərazidə salına-
caq bu sənaye məhəlləsində bir sıra istehsal, 
tədarük və emal müəssisələrinin yaradılması, 
gələcəkdə logistika mərkəzinin fəaliyyət 
göstərməsi nəzərdə tutulur.

Sabirabad respublikamızın ən böyük 
kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Burada 
ötən il kənd təsərrüfatı üzrə məhsul istehsalı 
əvvəlki illə müqayisədə 45 milyon 837 min 
manat və ya 22,2 faiz artaraq 251 milyon 985 
min manata çatmışdır. Məhsulun 139 milyon 
253 min manatı, yaxud 55,2 faizi heyvandar-
lıq, 112 milyon 732 min manatı, yaxud 44,8 
faizi bitkiçilik sahəsindən əldə olunmuşdur.

Keçən il rayonda 95970 ton taxıl istehsal 
edilmişdir ki, bunun 57319 tonu buğda, 
38401 tonu isə arpadır. Hər hektardan 
ümumi məhsuldarlıq 39,4 sentner, buğdanın 
məhsuldarlığı isə hər hektardan 40,3 sentner 
təşkil etməklə 2016-cı illə müqayisədə taxıl 
istehsalı 3180 ton artmışdır. Ötən il rayonda 
18826 ton kartof, 113962 ton tərəvəz, 99770 
ton bostan məhsulları istehsal edilmişdir. 

Hesabat ilində rayon üzrə cəmi 15055 
hektar sahədə pambıq əkilmiş, 18,2 min 
ton xam pambıq tədarük edilmişdir. 2017-
ci ildə pambıq əkini sahələri 2016-cı illə 
müqayisədə 2,5 dəfə, məhsul istehsalı isə 
2,2 dəfə artmışdır. 2015-ci illə müqayisədə 
isə əkin sahələri və məhsul istehsalı 10 
dəfəyədək artmışdır. 

Rayonda 2018-ci ildə ət istehsalı (diri 
çəkidə) 17061 ton, süd istehsalı 106851 ton, 
yumurta istehsalı 55 milyon 199 min ədəd, 
yun istehsalı 344 ton təşkil etmişdir. Ötən illə 
müqayisədə ət istehsalı (diri çəkidə) 475 ton 
(2,8 faiz), süd istehsalı 3135 ton (3,0 faiz), 

yun istehsalı 22 ton (4,2 faiz) artmışdır.
Son illər rayonda təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət sahələrinin inkişafına böyük 
qayğı ilə yanaşılır. Ötən əsrin 70-ci illərində 
inşa olunan Mərkəzi rayon xəstəxanasının 

binası yararsız vəziyyətə düşdüyündən 
dövlət başçısının tapşırığı ilə 2012-ci ildə 
yeni binanın tikintisinə başlanılmış 205 
çarpayılıq xəstəxana istifadəyə verilmişdir. 
Ən müasir standartlar səviyyəsində tikilmiş 
və təchiz olunmuş bu xəstəxanada əhalinin 
müayinəsi və müalicəsinin yüksək səviyyədə 
təşkili üçün hər cür imkanlar yaradılıb. 
Xəstəxana binası milli memarlıq baxımından 
da göz oxşayır. Dövlət başçısı rayona səfəri 
çərçivəsində binanın açılışını etmişdir.

Rayonda əhalinin təbii qaz, içməli su 
ilə təchizatında da ardıcıl işlər görülmüşdür. 
Hazırda rayon mərkəzinə, 58 kəndə və 2 
məcburi köçkün qəsəbəsinə təbii qaz verilir. 
Sabirabad şəhərinin və 15 kəndin içməli 
su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
magistral su xəttinin çəkilişi başa çatdırıl-
mışdır. Ötən il üç Qarabağ müharibəsi əlilinə 
və bir 20 Yanvar şəhid ailəsinə, ümumilikdə, 
67 şəhid ailəsinə Qarabağ müharibəsi və 
Çernobl əlilinə mənzil verilmişdir.

Yığıncaqda Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının sektor müdiri 
İbrahim Mustafayev, Milli Məclisin üzvləri, 
akademik Əhliman Əmiraslanov, Rüstəm 
Xəlilov, Elçin Quliyev və başqaları çıxış 
edərək 2017-ci ildə rayonda görülən işləri 
yüksək qiymətləndirmiş, bu inkişaf tempini 
2018-ci ildə də qoruyub saxlamağı tövsiyə 
etmişlər. 

Sonda yığıncaq iştirakçıları adından 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə müraciət qəbul edilmişdir. 

Səməd HÜSEYNOĞLU,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Qazax sərmayə qoyuluşuna  
görə ilk onluqdadır

 � Qazax rayonunda 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilmişdir. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər 
Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri 
qoymuş, ümummilli liderin xatirəsini ehtiram-
la yad etmişlər. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb 
Babaşov 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafı-
nın yekunları və 2018-ci ildə qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş hesabat məruzəsi 
etmişdir. Rayon rəhbəri 2017-ci ildə Qazaxda 
görülmüş tikinti-quruculuq işləri barədə ətraflı 
məlumat verərək demişdir ki, hesabat ilində 
bütün sahələr üzrə uğurlu nəticələr əldə olunub. 
Dövlət Proqramında qarşıya qoyulmuş vəzifələr 
yerinə yetirilib. Tikinti-quruculuq işləri ilə ya-
naşı, kənd təsərrüfatı sahəsində də görülən işləri 
təhlil edən icra hakimiyyətinin başçısı Prezident 
İlham Əliyevin bu sahə ilə bağlı irəli sürdüyü 
tapşırıqların yerinə yetirildiyini tədbir iştirakçı-
larının diqqətinə çatdırmışdır.

Qeyd olunmuşdur ki, Qazax dinamik 
inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 20 oktyabr 2016-cı 
il tarixli sərəncamına əsasən Qazax şəhərində 
nəzərdə tutulmuş 24 ədəd çoxmənzilli 
binanın dam örtüyündə və fasad hissəsində 
təmir işləri başa çatdırılmışdır. Vətəndaşların 
müraciətlərini nəzərə alaraq, daha 54 
çoxmənzilli bina təmir edilmişdir. Bunun 
nəticəsində 103 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Dövlət Proqramına uyğun olaraq Qazax 
şəhərində 100 yerlik 1 saylı körpələr evi-uşaq 
bağçasının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə 
verilmişdir. 2017-ci ilin oktyabr ayında əlavə 
2 qrupun, 2018-ci ilin yanvar ayında isə 6 
qrupun açılmasına nail olunmuşdur. Bundan 
əlavə, “HGC GROUP” MMC tərəfindən 
Daş Salahlı kəndindəki uşaq bağçalarında 

əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılaraq 
istifadəyə verilmişdir. Rayon icra hakimiyyəti 
tərəfindən Kosalar, Xanlıqlar və Cəfərli 
kənd körpələr evi-uşaq bağçalarında əsaslı 
təmir işləri aparılmış, müasir tələblərə uyğun 
inventar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 
Qazax şəhərindəki körpələr evi-uşaq bağçala-
rında kombi sistemi quraşdırılmış, bütün bağça 
işçiləri xüsusi geyimlə təmin olunmuşlar.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı ilə əlaqədar Qazax rayonunda 
davamlı surətdə yeni iş yerləri açılır. 2017-ci 
il ərzində rayonda 13 yeni müəssisə yaradıl-
mış, 1497-si daimi olmaqla 1568 yeni iş yeri 
açılmışdır.

Rayonda “Azərbaycan Respublikası 
Regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası 
uğurla həyata keçirilir. Bu proqramın icrasının 
dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş 
konfransda ölkə başçısı sərmayə qoyuluşu-
na görə ilk onluqda olan rayonlar sırasında 
Qazağın da adını qeyd etmişdir. İqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrinə ümumilikdə 43,8 milyon 
manat özəl sərmayə qoyulmuşdur. 

“Azərxalça” ASC tərəfindən Qazax 
şəhərində 161 iş yerlik xalça müəssisəsi 
tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Daş Salahlı kəndinin abadlaşması 
istiqamətində genişmiqyaslı tikinti, qurucu-
luq və abadlıq işlərinə başlanılmışdır. Böyük 
Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə 
tikilmiş abidə kompleksində əsaslı təmir işləri 
aparılmış və abidənin ətrafında yeni park 
salınmışdır. İllik istehsal gücü 50 min ton olan 
"Mətanət A" şirkəti tərəfindən Daş Salahlı 
kəndində əhəng zavodunun tikintisi başa  

çatmış və yaxın vaxtlarda istifadəyə 
veriləcəkdir. Həmin zavodda 350 yeni iş yeri-
nin açılması nəzərdə tutulmuşdur. 

“Carçıoğlu GROUP" MMC tərəfindən 
Xanlıqlar kəndində illik istehsal gücü 50 min 
ton olan əhəng zavodunun və illik istehsal 
gücü 9600 ton olan elektrod istehsalı zavodu-
nun tikintisi davam etdirilir. Bu zavodlarda 
250 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. 

2017-ci il ərzində 10 subartezian quyusu 
istifadəyə verilmiş və keçən il qazıntısı aparı-
lan 6 ədəd subartezian quyusu yaxın vaxtlarda 
istifadəyə veriləcəkdir. 2017-ci ildə cəmi 
36.469 ton taxıl əldə olunmuşdur ki, bunun da 
29.840 tonu buğda, 6,629 tonu isə arpadır. Hər 
hektar sahədən 36 sentner buğda, 24,10 sent-
ner arpa götürülmüşdür. Ümumi məhsuldarlıq 
33,03 sentner olmuşdur.

2017-ci ildə rayonda 47,8 hektar yeni fın-
dıq bağı salınmış və beləliklə, fındıq bağlarının 
sahəsi 222,83 hektara çatmışdır ki, bunun da 
136 hektarı məhsuldar bağlardır.

Əkin sahələrindən 22 min ton kartof, 2 
min 726 ton qarğıdalı, 132 ton günəbaxan, 
12 min 13 ton tərəvəz və sair istehsal olun-
muşdur. İl ərzində 80 min 240 kiloqram quru 
tütün məhsulu istehsal edilmişdir. Əvvəlki illə 
müqayisədə tütünün əkin sahəsi 40 hektar, 
istehsal olunmuş məhsul isə 64 min 605 kiloq-
ram çox olmuşdur. 2018-ci ildə daha 60 hektar 
sahədə tütün becərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Ötən il Qazaxda 4623 kiloqram barama 
istehsal edilmişdir. Bu, 2016-cı ildəkindən 3 
min 123 kiloqram və ya 3,1 dəfə çoxdur. Bara-
maçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2017-ci 
ildə 7 min 300 ədəd tut tingi basdırılmışdır ki, 
bunun da 4 min 300 ədədi yerli, 3 mini isə Çin 
Xalq Respublikasından gətirilmişdir…

İcra hakimiyyəti başçısının məruzəsindən 
sonra rayon maliyyə idarəsinin rəisi Novruz 
Abdullayev, Aqroparkın departament müdiri 
İlkin Əliyev və başqaları çıxış edərək rəhbərlik 
etdikləri sahələrdə görülmüş işlərdən söz 
açmışlar.

Prezident Administrasiyasının məsul işçisi 
Əlibaba Əliyev çıxış edərək Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızda 
həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələrdən 
söz açmış, “Regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fına dair Dövlət Proqramı”nın Qazaxda uğurla 
həyata keçirildiyini demişdir.

Milli Məclisin deputatları Ülviyyə Ağaye-
va və Kamran Nəbizadə öz çıxışlarında rayon-
da görülmüş işləri yüksək qiymətləndirmişlər.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Lənkəran: Yüksəliş əzmi, zəfər amalı

 � Ölkəmizin “cənub mirvarisi”, subtropik zonanın mərkəzi sayılan 
Lənkəran öz sakinlərində hədsiz iftixar duyğuları yaradan, qonaqları heyran 
edən bir diyardır. Uğurla ötən hər il burada yeni-yeni zirvələrin fəthi ilə 
əlamətdar olur.

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 
yanında şuranın iclası 2017-ci ildə rayonu-
nun sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görül-
müş işlərə və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin Nazirlər 
Kabinetinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş 
iclasındakı çıxışından irəli gələn vəzifələrə 
həsr olunmuşdu.

İclasdan əvvəl Lənkərаn ŞİH-nin bаşçısı 
Taleh Qaraşov və qonaqlar Hеydər Əliyеv 
Xatirə Parkında ümummilli liderin abidəsi 
ziyarət edildikdən sonra iştirakçılar rayonda 
istehsal edilən kənd təsərrüfаtı və sənаyе 
məhsullаrındаn ibarət sərgiylə tanış oldular.

Lənkəran ŞİH-nin bаşçısı Taleh Qaraşovun 
illik hesabat məruzəsi dinlənildi. Məruzədə 
qeyd olundu ki, 2017-ci il sentyabrın 2-3-də 
cənab Prezident İlham Əliyevin Lənkəran 
şəhərinə növbəti səfəri rayonun həyatında 
unudulmaz hadisəyə çevrilib. Dövlətimizin 
başçısı səfər çərçivəsində rayonun təsərrüfatları 
və istehsal sahələri ilə tanış olaraq, əməkçilərlə 
iş başında görüşüb, onlara tövsiyələrini verib. 
Sentyabrın 3-də isə cənab Prezidentin sədrliyi 
ilə Lənkəranda ilk dəfə olaraq çay, çəltik və sit-
rus meyvələri istehsalının inkişafı məsələlərinə 
dair respublika müşavirəsi keçirilib.

T.Qaraşov ötən il Lənkəranda bir sıra mü-
hüm əhəmiyyətli tədbirlərin, o cümlədən aprel 
ayında “XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına 
qarşı soyqırımları” mövzusunda IV Beynəlxalq 
Elmi Konfransın, 6-7 may tarixlərində ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda “Avropa Günü” (Şuman 
günü) münasibətilə şənliklərin müvəffəqiyyətlə 
keçirildiyini xatırladıb. Məruzəçi daha sonra 
deyib ki, hesabat ilində Lənkəranda sosial-iq-
tisadi sahənin inkişafına 160,4 milyon manat 
investisiya yönəldilib, bunun da 145,9 milyon 
manatı tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 
olunub. 2017-ci ildə rayona həmçinin ümumi 
layihə dəyəri 124,5 milyon manat məbləğində 
özəl investisiya cəlb olunub, icra edilmiş 72,4 
milyon manat məbləğində investisiyanın 5,1 
milyon manatı xarici investisiya olub. Rayonda 
ümumi məhsul buraxılışı 2016-cı ilə nisbətən 

9,1 faiz artaraq 449 milyon manat təşkil edib, 
sənaye müəssisələrində əvvəlki ilə nisbətən 20 
faiz çox, yəni 37,1 milyon manatlıq məhsul 
istehsal olunub.

Daha sonra diqqəti aqrar sahəyə yönəldən 
natiq bildirib ki, dövlət qayğısının daim artma-
sı hesabına ölkənin hər yerində olduğu kimi, 
Lənkəran rayonunda da kənd təsərrüfatı sürətlə 
inkişaf edib, 104,8 milyon manatlıq kənd 
təsərrüfatı məhsulu, o cümlədən 73972 ton 
tərəvəz, 4872 ton kartof, 3851 ton taxıl, 17877 
ton meyvə tədarük olunub.

Hesabat ilində rayonda 50 hektar 
sahədə yeni çay plantasiyalarının salındığını, 
məhsuldar sahələrdən 241 ton yaşıl çay yarpa-
ğının yığıldığını, bunun hesabına 1,1 milyon 
manat gəlir əldə olunduğunu, 300 nəfərin daimi 
işlə təmin edildiyini vurğulayan icra başçısı 
cənab Prezidentin ölkədə ekoloji cəhətdən təmiz 
və təhlükəsiz ərzaq məhsulları istehsalının 
artırılması barədə tapşırığının icrası ilə əlaqədar 
rayonda çəltikçiliyin inkişafına da xüsusi 
diqqət yetirilərək əkin sahələrinin 526 hektara 
çatdırıldığını qeyd edib. Respublikada ilk dəfə 
olaraq bölgənin iqlim şəraitinə uyğun yeni tex-
nologiyalar əsasında yetişdirilmiş çəltik şitilləri 
Cənubi Koreyadan gətirilərək ən müasir maşın 
və mexanizmlərdən istifadə edilməklə əkilib 
və biçilib. Nəticədə çəltik sahələrindən 1815 
ton yüksək keyfiyyətli, ekoloji cəhətdən təmiz 
məhsul yığılıb, 4,4 milyon manat gəlir əldə 
edilib, 1068 nəfər işlə təmin olunub, məhsulun 
keyfiyyətli emalı üçün yeni texnologiya ilə 
işləyən 2 çəltik zavodu quraşdırılıb. Məruzədə 
həmçinin sitrus meyvəçiliyinin inkişafı ilə 
əlaqədar ötən il “Gilan Aqro” MMC tərəfindən 
100 hektar sahədə xaricdən gətirilmiş yeni növ 
sitrus bağlarının salındığı, 200 nəfərin daimi 
işlə təmin edildiyi, ümumilikdə isə rayonda il 
ərzində 1282 hektar sitrus bağlarından 12900 
ton məhsulun yığıldığı və bunun hesabına 7,7 
milyon manat gəlirin əldə olunduğu qeyd edilib.

Ötən il rayonda heyvandarlıq 
məhsullarının istehsalı sahəsində də 
nailiyyətlər qazanılıb. Diri çəkidə 6717 ton 

mal əti, 202,7 ton quş əti, 33790 ton süd və 
15,9 milyon ədəd yumurta tədarük olunub.

Ölkə rəhbərinin unudulan kənd təsərrüfatı 
sahələrinin dirçəldilməsi ilə bağlı tövsiyə və 
tapşırıqlarına əsasən rayonda ilk dəfə olaraq 
baramaçılıq da inkişaf etdirilir. Belə ki, barama-
çılığın yem bazasının yaradılması üçün keçən 
il rayon üzrə ümumilikdə 64,7 min ədəd tut 
tingi əkilib, həmçinin mövcud tut tinglərindən 
çilingi üsulu ilə 100 min ədəd yeni tingin 
yetişdirilməsinə başlanılıb. Bu il ilk dəfə olaraq 
könüllülük əsasında 30 ailə tərəfindən barama-
nın bəsləniləcəyi nəzərdə tutulub.

Məruzədə hesabat dövründə yol-abadlıq 
işlərinə də diqqətin artırıldığı, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin Lənkəran şəhərində qəzalı vəziyyətdə 
olan 13 çoxmənzilli yaşayış binasında 
əsaslı bərkitmə-gücləndirmə işlərinin və 
20 çoxmənzilli yaşayış binasının dam 
örtüklərinin və fasad hissəsinin əsaslı təmiri 
ilə bağlı sərəncamlarının sakinlər tərəfindən 
minnətdarlıqla qarşılandığı vurğulanıb.

Ötən il Lənkəranın respublikada daha bir 
ilkə imza atdığı, dekabrın 19-da şəhərdə ilk 
dəfə olaraq çay, çəltik və sitrus festivalının 
keçirildiyi, bu ümumxalq tədbirinin təkcə kənd 
təsərrüfatında deyil, həm də rayonun sosial-iq-
tisadi inkişafı və mədəni quruculuğu sahəsində 
qazanılmış nailiyyətlərin parlaq nümayişinə 
çevrildiyi qeyd edib.

T.Qaraşov çıxışının sonunda əminliklə 
bildirib ki, lənkəranlılar qarşıya qoyulmuş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün 
imkanlarını səfərbər edəcək və Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafına töhfələrini daha da 
artıracaqlar.

Məruzə ətrаfındа çıxış edən Milli 
Məclisin Əmək və sоsiаl siyаsət kоmitəsinin 
sədri Hаdi Rəcəbli, millət vəkili Rüfət 
Quliyev, Prеzidеnt Аdministrаsiyаsının 
məsul işçisi Habil Əzənmədov və digərləri 
2017-ci ildə Lənkəran rayonunda görülən 
işləri yüksək qiymətləndirərək, əldə edilən 
nailiyyətlərin davamlı olması arzusu ilə 
tövsiyə və məsləhətlərini bildiriblər. Sonda 
yığıncaq iştirаkçılаrı adından Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm 
Əliyеvə müraciət qəbul olunub.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri



 � Görkəmli İsveç sahibkarı, eyni zamanda, kimyaçı alim 
və ixtiraçı kimi bütün dünyada məşhur olan Alfred Nobel 1896-
cı ildə dünyasını dəyişdi. Dövrünün ən varlı adamlarından biri 
sayılan, ailəsi və birbaşa varisi olmayan sənayeçinin vəfatından 
sonra məlum oldu ki, bir il əvvəl yazdığı vəsiyyətnaməyə 
əsasən, onun bütün varidatı satılıb maliyyə vəsaitinə çevrilərək 
İsveç Bankında xüsusi fonda toplanmalı, XX əsrin ilk ilindən 
başlayaraq əsas vəsaitə toxunmadan il ərzində toplanmış faiz 
məbləği həmin il ən böyük uğurlar qazanmış şəxslərə mükafat 
kimi verilməli idi. A.Nobel mükafat məbləğinin beş bərabər 
hissəyə bölünərək fizika, kimya, tibb (yaxud fiziologiya), ədəbiyyat 
və sülhün qorunması sahələri üzrə mükafat verilməsini vəsiyyət 
etmişdi. Mükafat bir yox, bir neçə şəxsə verilərsə, məbləğ onların 
arasında bərabər bölünməli idi.

Beləliklə, A.Nobelin ölümündən sonra 
Nobel Fondu və fondun idarə olunması, 
mükafatların verilməsi ilə bağlı təşkilati 
məsələlərin həlli üçün xüsusi Nobel 
Komitəsi yaradıldı. Komitənin ilk qərarı 
ilə fondun əsasnaməsi təsdiq edildi və 
namizədlərin müəyyənləşdirilməsi, ayrı-
ayrı sahələr üzrə mükafatçıların seçilməsi 
qaydası dəqiqləşdirildi. Qərara alındı ki, 
fizika və kimya üzrə laureatları İsveç Kral 
Elmlər Akademiyası, tibb (yaxud fiziologi-
ya) üzrə Stokholm Karolina Tibb-Cərrahiyyə 
İnstitutu, ədəbiyyat üzrə İsveç Ədəbiyyat 
Akademiyası, sülhün qorunması üzrə isə 
Norveç parlamentinin nəzdindəki xüsu-
si komitə müəyyənləşdirir. Onların elan 
etdiyi nəticələr Nobel Komitəsinin qərarı ilə 
rəsmiləşdirilir. 

1968-ci ildə İsveç Dövlət Bankı öz 
vəsaiti hesabına iqtisadiyyat üzrə ayrıca 
mükafat təsis edib. Həmin mükafat rəsmi 
olaraq “Alfred Nobelin xatirəsinə mükafat” 
adlanır. İqtisadiyyat üzrə mükafat Nobel 
fondunun vəsaiti hesabına verilməsə də, 
onun məbləği və statusu digər mükafatlar-
dan fərqlənmir. Beləliklə, altıncı sahə üzrə 
Nobel mükafatı meydana gəlmişdir. Nobel 
Fondunun əsasnaməsinə görə, vəfat etmiş 
şəxslərin əsərləri müzakirəyə qəbul edil-
mir, namizədlərdən hər hansı biri müzakirə 
müddətində dünyadan köçərsə, onun adı 
dərhal siyahıdan çıxarılır. (Komitənin 
xüsusi qərarı ilə bir neçə dəfə bu qaydadan 
kənara çıxma halları olmuşdur.) Laureat 
adı elan olunduqdan sonra vəfat edərsə, 
mükafat onun varisinə təqdim edilir. Hər 
bir sahə üzrə laureatın kimliyindən baş-
qa, namizədlərin adları, müzakirələrin və 
səsvermənin gedişinə aid bütün məlumatlar 
məxfi saxlanılır. Onların yalnız əlli ildən 
sonra açıqlanmasına icazə verilir. Məsələn, 
bu günəcən ədəbiyyat üzrə mükafatların 
verilməsi ilə bağlı yalnız 1950-ci ilə qədərki 
məlumatlar açıqlanmışdır. Deməli, kimlərin 
namizəd göstərilməsi, hansı namizədin nə 
qədər səs toplaması barədə hər il KİV-də 
yayılan məlumatlar yaxşı halda fərziyyədən, 
pis halda isə dezinformasiyadan başqa bir 
şey deyil.

A.Nobel vəfat edəndə onun sərvəti 30 
milyon İsveç kronundan çox idi. İndiki kurs-
la hesablansa, bu, 265 milyon ABŞ dolların-
dan artıq edir. Son dövrlər hər bir laureata 
verilən mükafatın miqdarı təxminən 1,1-1,5 
milyon dollara bərabər olur. Laureatların 
adları oktyabrın birinci yarısında elan edilir 
və mükafatları dekabrın 10-da – A.Nobelin 
doğum günündə Stokholmda İsveç kralı 
təqdim edir. Sülhün qorunması üzrə müka-
fat isə həmin gün Osloda Norveç Kralının 
iştirakı ilə təqdim olunur.

Ötən il müxtəlif sahələr üzrə Nobel mü-
kafatına layiq görülmüş işlərin və laureatla-
rın qısa səciyyəsini nəzərdən keçirək. 

FİZİKA. Son yüz ilin ən  
böyük fundamental kəşfi       

2017-ci ildə fizika üzrə Nobel mükafatı 
“LIGO-nun ixtirasına və onun vasitəsilə qra-
vitasiya dalğalarının müşahidəsinə görə” üç 
ABŞ aliminə – Massaçusets Universitetinin 
professoru Rayner Vays, Kaliforniya Uni-
versitetinin professorları Barri Beriş və Kip 
Torna verilmişdir. (LIGO – bir neçə kvadrat- 
kilometr sahəni əhatə edən lazer-interfe-
rometrik qravitasiya-dalğa rəsədxanasıdır. 
Mükafata layiq görülmüş kəşf  bir-birindən 
üç min kilometr məsafədə yerləşən iki qur-
ğunun köməyi ilə əldə olunmuş materialların 
təhlili əsasında meydana gəlmişdir.)

2015-ci il sentyabrın 14-də adları 
çəkilən alimlərə elm tarixində ilk dəfə  
qravitasiya dalğalarını müşahidə etmək 
və qeydə almaq nəsib olmuşdur. Ancaq 
müşahidənin nəticələrinin təhlilinə bir neçə 
ay vaxt lazım gəldiyi üçün bu barədə ilk 
məlumat 2016-cı ilin fevralında elan edil-
mişdir. Bu kəşfin dəyərini anlamaq üçün yüz 
il əvvələ “getmək” lazım gəlir. Böyük fizik 
A.Eynşteyn 1915-ci ildə kəşf etdiyi nisbilik 
nəzəriyyəsində Nyutonun cazibə qanununu 
təhlil edərkən qravitasiya dalğalarının möv-
cudluğunu bir fərziyyə kimi irəli sürmüş-
dü. Ancaq bu ideyanın təsdiqi üçün fizika 
elminin keyfiyyətcə daha yüksək səviyyədə 
inkişafı tələb olunurdu. Bu vaxta qədər 
insanların Kainatda baş verən proseslər və 
onun quruluşu haqqında təsəvvürləri ilk 
növbədə kosmosun dərinliklərindən bizə 
gəlib çatan elektromaqnit şüalanmaları-
na əsaslanır. Daha dəqiq məlumatlar verə 
biləcək qravitasiya dalğalarını müşahidə 
etmək üçün isə prinsipcə tamam fərqli, yeni 
texnologiyalara əsaslanan daha mükəmməl 
cihazların yaradılmasına ehtiyac vardı. 2017-
ci ilin Nobel mükafatçıları məhz bu dahiyanə 
işin öhdəsindən gələ biliblər.

İlk dəfə əyani müşahidə olunan qra-
vitasiya dalğalarının mahiyyətini anlamaq 
üçün Kainatın və zamanın ağlasığmaz 
ənginliklərinə baş vurmaq ehtiyacı yaranır. Bu 
dalğalar çox nəhəng kütləli səma cisimlərinin 
toqquşmasından yaranaraq məkan və zamanın 
bütün elementlərini ehtizaza gətirən və Kaina-
tın hər tərəfinə işıq sürəti ilə yayılan kosmik 
enerjinin təsiri ilə meydana gəlir. 2015-ci ildə 
qeydə alınmış dalğalar 1,3 milyard il əvvəl 
Kainatın çox uzaq guşələrində, bizim qalak-
tikadan kənarda hər birinin kütləsi Günəşin 
kütləsindən 30-40 dəfə çox olan iki qara 
dəliyin toqquşması zamanı yaranmış, Günəş 

sisteminə isə yalnız indi gəlib çatmışdır. Bu, o 
deməkdir ki, toqquşmanın baş veriyi nöqtədən 
Yerə qədər olan məsafə 1,3 milyard işıq ilinə 
bərabərdir. Qara dəliklərin toqquşması zamanı 
yaranan şüalanmanın gücü insanın Kainatda 
müşahidə edə bildiyi bütün şüalanmaların 
ümumi miqdarından 50 dəfə çox idi.

Bu gün Yer üzərində ən həssas cihaz-
ların çətinliklə qeydə ala bildiyi dalğalar 
isə təsəvvürəgəlməz dərəcədə nəhəng olan 
bu enerjinin, demək olar ki, sönməkdə olan 
qalıqlarıdır. Elə bil ki, dəhşətli bir nəriltini 
öləziyən pıçıltı səviyyəsində eşidirsən. Fizika 
sahəsində son yüz ilin ən böyük fundamen-
tal nailiyyəti hesab olunan bu kəşf insanın 
Kainatın yaranması və inkişafı, materiya və 
zamanın xassələri haqqında biliklərini yeni 
dövrün tələbləri səviyyəsinə yüksəldir.

KİMYA. Canlı toxumanın  
sirrini açan metod

Ötən il Nobel Komitəsi kimya sahəsində 
Nobel mükafatına “məhlulda  yüksək 
həlletmə qabiliyyətli biomolekulların 
strukturunun müəyyənləşdirilməsi üçün 
krio-elektron mikroskopiya texnologiyaları-
nın inkişaf etdirilməsinə görə” Lozanna Uni-
versitetinin (İsveçrə) professoru Jak Düboşe, 
Kolumbiya Universitetinin (ABŞ) professoru 
İoaxim Frank və Kembric Universitetinin 
(İngiltərə) professoru Riçard Hendersonu 
layiq görmüşdür.

XX əsrin 60-cı illərində ilk dəfə olaraq 
biokimya mütəxəssisləri canlı toxumzala-
rın quruluşunu daha dərindən öyrənmək 
məqsədilə adi optik mikroskopların əvəzinə 
elektron mikroskoplarından istifadə etməyə 
başladılar. 80-90-cı illərdə isə bugünkü 
Nobel mükafatçıları həmin məqsədlə daha 
yüksək texnologiyadan, yəni krio-elektron 
mikroskopiya metodundan istifadə ideya-
sını irəli sürdülər. Bu metodun köməyi ilə 
molekulların daha müfəssəl təsvirinə nail 
olmaq üçün canlı zülalı vakuum şəraitində 
öyrənmək mümkün oldu.

Molekulların öyrənilməsində yeni 
dövrün başlanğıcını qoyan bu kəşf İsveç 
Kral Akademiyasının Nobel Komitəsinə 
təqdimatında da qeyd olunduğu kimi, 
“biokimya elmini yeni inkişaf mərhələsinə 
çıxardı.” Canlı zülal molekulunun struktu-
runun öyrənilməsi təbiət elmləri qarşısında 
duran ən vacib məsələlərdən biri sayılırdı. 
Çünki təbiətdə mövcud olan bütün canlı 
həyat təzahürləri, o cümlədən insan orqa-
nizmi məhz zülalın yaşam formasından 
ibarətdir. Krio-elektron mikroskopiya 
vasitəsilə canlı orqanizmə molekulyar 
səviyyədə şəfaverici təsir göstərən, zülal 
molekullarının fəaliyyətini gücləndirən yeni 
təbii dərmanlar yaratmaq olar. Beləliklə də, 
bədxassəli törəmələrin təbii yolla, orqaniz-
min öz potensialını səfərbər etmək vasitəsilə 
aradan qaldırılmasının üsulu tapıla bilər.

TİBB (YAXUD FİZİOLOGİYA). 
İnsan həyatının bioloji ritmi

Nobel Komitəsinin qərarı ilə təbabət 
sahəsində 2017-ci ilin Nobel mükafatı-
na    “sirkal ritmləri tənzimləyən molekulyar 
mexanizmlərin kəşfinə görə” ABŞ genetikləri 
Maykl Yanq (Rokfeller Univesiteti – Nyu-
York), Ceffri Holl və Maykl Rosbaş (hər 
ikisi Brandeys Universiteti -- Massaçusets) 
layiq görüldülər. “Hüceyrə saatı” adlandırılan 

və orqanizmin bioloji ritmini nizamlayan 
bu fenomen gecə və gündüzün dəyişməsi 
ilə əlaqədar insan orqanizmində müxtəlif 
bioloji proseslərin intensivliyinin dövri olaraq 
dəyişməsini nəzərdə tutur. Canlı orqanizmdə 
cərəyan edən bioloji proseslərin müəyyən bir 
dövriliyə malik olması insanların diqqətini 
çoxdan cəlb edirdi. Bu hadisənin elmi şəkildə 
öyrənilməsi hələ XVIII əsrdən başlanmışdır, 
elə o vaxtdan da “bioloji saat” anlayışı mey-
dana çıxmışdır. Müasir təbabətdə insan or-
qanizmini bu cəhətdən öyrənən elm sahəsini 
xronobiologiya adlandırırlar.

Yeni Nobel mükafatçıları bu hadisəni 
genetik səviyyədə araşdırmaqla bioloji ritmə 
“nəzarət edən” xüsusi geni aşkar edərək 
onun fəaliyyət formasını müəyyənləşdiriblər. 
Onlar isbat ediblər ki, bu gen insan 
hüceyrələrində gecə ərzində toplanan və 

gündüz saatlarında parçalanaraq orqanizmə 
enerji verən, beləliklə də, insanın gündəlik 
davranış tərzini fomalaşdıran PER zülalları-
nın fəaliyyətinə “cavabdehlik daşıyır”. Bu-
nun sayəsində insan orqanizmində maddələr 
mübadiləsi, sabit temperatur, yuxu, hormo-
nal proseslər normal məcrada cərəyan edir.

Bioloji saatın işini nizamlayan gen 
Nobel mükafatçılarının ötən əsrin 80-90-
cı illərində apardıqları elmi tədqiqatlar 
sayəsində kəşf olunmuşdur. Sonrakı 
araşdırmalar nəticəsində alimlər insan 
orqanizmində aşkar edilmiş bu qanunauy-
ğunluğun digər məməli canlılarda da eynilə 
mövcud olduğunu dəqiqləşdirmişlər. Bu kəşf 
genetik qüsurlar səbəbindən bioloji ritmi 
pozulmuş və həyat fəaliyyəti dözülməz hala 
düşmüş insanların mərəzinə əlac tapılma-
sına, onların həyatının normal vəziyyətə qay-
tarılmasına kömək edə bilər. Bundan başqa, 
müasir təbabət həmin kəşfdən bəhrələnərək 
qarşısında aciz qaldığı bir sıra problemlərin 
həllinə yaxınlaşa bilər. Məsələn, xəstə 
üzərində müalicə prosedurlarını orqanizmin 
həyat ritminə uyğun saatlarda apararaq daha 
səmərəli nəticələr əldə etmək olar.

İnsan orqanizmində baş verən fizioloji 
proseslərin əksəriyyəti bioloji ritmlə bağlıdır. 
Ancaq ötən əsrin 70-ci illərinə qədər bu 
barədə elm aləminə, demək olar ki, heç 
nə məlum deyildi. Bu yöndə tədqiqatlara 
sıfırdan başlayan indiki Nobel mükafatçıları 
cəmi iyirmi il ərzində tamamilə yeni elm 
sahəsi yaratmağa müvəffəq oldular.

ƏDƏBİYYAT. Britaniyalı  
yapon yazıçısı

2017-ci ilə qədər Böyük Britaniyanın 
on bir təmsilçisi ədəbiyyat sahəsində Nobel 
mükafatına layiq görülmüşdü. Bunlardan 
birincisi bu mükafatı 1907-ci ildə almış Red-
yar Kiplinq (Mauqli haqqında hekayələrin 
müəllifi), sonuncusu isə həmin mükafatı yüz 
il sonra almış Doris Lessinq idi. Maraqlı-
dır ki, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının 
tarixində R.Kiplinq bu mükafatı ən gənc (42 
yaş), xanım D.Lessinq isə ən ahıl (89 yaş) 
vaxtında almış yazıçılardır. Daha bir maraqlı 
fakt odur ki, Nobel mükafatı almış Britaniya 
yazıçıları sırasında XX əsrin ən görkəmli 
siyasi xadimlərindən biri sayılan U. Çörçil-
lin də adı var. O bu mükafata 1953-cü ildə, 
xatirələr kitabına görə layiq görülüb.

Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını  
2017-ci ildə almış 12-ci Britaniya yazıçısı 
isə yapon əsilli Kadzuo İsiquro oldu. O, 
əvvəllər də dəfələrlə yüksək ədəbi müka-

fatlara layiq görülmüş, dünyada tanınan bir 
qələm sahibidir. Əsərləri 40-dan artıq dilə 
tərcümə edilərək yüzə yaxın ölkədə çap 
olunmuşdur. İngilis dilinin müasir dünya 
nəsrinin aparıcı dili kimi qəbul edilməsində 
onun yaradıcılığının mühüm rolu vardır.

K.İsiquro 1954-cü ildə Yaponiyada 
doğulmuş, altı yaşında ikən ailəsi ilə birgə 
İngiltərəyə köçmüş, burada böyüyüb təhsil 
almışdır. Əsərlərini ingiliscə yazan ədib əsil-
kökündən imtina etməsə də, özünü daxilən 
britaniyalı saydığını bildirir. Bədii yaradıcı-
lığa 1981-ci ildə başlayan yazıçıya ilk ədəbi 
şöhrəti 1989-cu ildə çap olunmuş “Günün 
qalanı” romanı qazandırıb. Bu əsər XX əsrin 
ingilis dilli yüz ən yaxşı kitabı siyahısına 
düşüb. Nobel mükafatçısının 2005-ci ildə 
nəşr olunmuş “Bəyaz qrafinya”, xüsusən də 
2010-cu ildə çapdan çıxmış “Məni yalqız bu-

raxma” romanları müasir dünya nəsrinin əsas 
yaradıcılıq tendensiyalarını əks etdirmək ba-
xımından maraq doğurur. Ümumilikdə səkkiz 
roman müəllifi olan K.İsiquronun çox böyük 
emosional təsir gücünə malik olan yazı üs-
lubu müasir dünya nəsrinin avanqard kəsimi 
üçün səciyyəvi olan antiutopiya, mistika, 
illüziya, şərtilik kimi keyfiyyətlərlə zəngindir. 
Yazıçının dünya şöhrətinin son akkordları-
nı müəyyən edən və ən nüfuzlu ədəbiyyat 
mükafatına layiq görülməsində həlledici rol 
oynayan əsər onun 2016-cı ildə nəşr edilmiş 
“Dəfn olunmuş nəhəng” romanıdır.

SÜLHÜN QORUNMASI.  
Nüvə silahının qadağan olunması

Digər sahələrdən fərqli olaraq, sül-
hün qorunması üzrə Nobel mükafatı həm 
fərdlərə, həm də ictimai təşkilatlara verilir. 
Nobel Komitəsinin açıqlamasına görə, 
ötənilki 318 namizəddən 215-i fiziki şəxs, 
103-ü isə təşkilat olub. Nəticə etibarilə, 
2017-ci ilin sülhün qorunması üzrə Nobel 
mükafatı İCAN (Nüvə silahının qadağan 
olunması uğrunda beynəlxalq kampaniya) 
təşkilatına verilib. Təşkilat bu ali müka-
fata “Nüvə silahından istifadənin səbəb 
ola biləcəyi humanitar fəlakətlərə yol 
verməmək, bu silahın beynəlxalq müqavilə 
vasitəsilə tam qadağan edilməsinə nail 
olmaq uğrunda göstərdiyi əzmkar səylərə 
görə” layiq görülmüşdür. 

İCAN (İnternational Campainq to Abo-
lish Nuclear Weapons) təşkilatı 2007-ci ildə 
yaradılıb, 101 ölkədə 468 tərəfdaş qurumu 
var. “Dünya həkimləri nüvə müharibəsinin 
qadağan olunması uğrunda” təşkilatı 
(1989-cu ilin Nobel sülh mükafatı laureatı) 
2006-cı il aprelin 23-də Helsinkidə keçirilən 
konqresində nüvə silahının tamamilə qa-
dağan edilməsi uğrunda mübarizə aparan 
beynəlxalq təşkilatın yaradılması ideyasını 
irəli sürdü. Aprelin 30-da isə Nüvə silahı-
nın yayılmaması müqaviləsinin iştirakçısı 
olan dövlətlərin nümayəndələrinin Vyanada 
keçirilən görüşü bu ideyanı dəstəklədi və 
təşkilatın yaradılması qərara alındı. 

Təşkilat on illik fəaliyyəti müddətində 
nüvə silahının bütövlüklə və tam qadağan 
olunması, eyni zamanda, ehtiyatlarının ləğv 
edilməsi haqqında beynəlxalq müqavilənin 
hazırlanması və qəbul edilməsi uğrunda 
mübarizə aparır. (Yeri gəlmişkən, kimyəvi və 
bioloji silahların qadağan olunması haqqın-
da müvafiq müqvilələr çoxdan imzalanıb.) 
Təşkilatın mənzil-qərargahı Kanadanın Ot-
tava şəhərində yerləşir. İCAN Şimali Koreya 

nümunəsinə istinadən hesab edir ki, müasir 
dünyada nüvə silahından istifadə risqi ən 
yüksək həddə çatıb. Bu amil təşkilatın apar-
dığı mübarizənin aktuallığını və vacibliyini 
sübut edir. 

İQTİSADİYYAT. İqtisad 
nəzəriyyəsində “insan amili” 

2017-ci ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel 
mükafatı “davranış iqtisadiyyatı sahəsində 
apardığı tədqiqatlara görə” ABŞ-ın Çikaqo 
Universitetinin professoru Riçard Talerə 
verilmişdir.

İqtisad elmində yeni istiqamət sayılan 
davranış iqtisadiyyatı sosial və emosio-
nal amillərin iqtisadi qərarların qəbuluna 
təsirini öyrənir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları 
ayrı-ayrı fərdlərin, tədqiqat qruplarının 
və müəssisələrin iqtisadi sahədə irəli sür-
düyü ideyaların formalaşmasına davranış 
xüsusiyyətlərinin, başqa sözlə desək, irrasio-
nal amillərin də təsir göstərdiyini iddia edirlər. 
Onlar istehsal münasibətlərinin yalnız iqtisadi 
qanunauyğunluqlarına deyil, həm də sosial 
və psixoloji faktorlara diqqət yetirir, iqtisadi 
proseslərdə “insan amilini” ön plana çəkirlər. 
Bu nəzəriyyə müasir dünya iqtisadiyyatında 
getdikcə daha fəal rol oynayan eksperimental 
iqtisadiyyat fenomeninin formalaşmasında 
həlledici platforma hesab olunur.

Davranış iqtisadiyyatının ən nüfuzlu 
nümayəndələrindən biri sayılan R.Taler araş-
dırmalarında əsas diqqəti insanların zehni 
uçot hesablamaları zamanı əməliyyatları 
necə sadələşdirmələrinə yönəldir. O, 
iqtisadi prosesləri düzgün qimətləndirmək 
üçün hadisələrə yalnız rasional düşüncə 
mövqeyindən yanaşmağı yetərli hesab etmir 
və irrasional cəhətlərin, ilk növbədə insan 
davranışını tənzimləyən psixoloji amillərin 
də nəzərə alınmasını vacib sayır. Alimin 
apardığı eksperimental tədqiqatlar sübut edir 
ki, irrasional amillərin nəzərə alınması düz-
gün və səmərəli iqtisadi qərarların qəbuluna 
mane olmur, əksinə kömək edir.

R.Taler bu sahəyə aid “idarəolunan 
seçim” nəzəriyyəsinin banisidir. Burada hər 
hansı bir iqtisadi situasiyada insan rəftarının 
psixoloji cəhətləri tədqiq olunur və klassik 
iqtisadi nəzəriyyələr tənqidi mövqedən 
dəyərləndirilir. Alimin fikrincə, iqtisadi 
münasibətlərin uzun illər boyu ənənəvi 
yanaşmalar əsasında qurulmuş mexaniz-
minin müasir nəzəriyyələr mövqeyindən 
ciddi şəkildə korrektə edilməsinə ehtiyac 
var. R.Talerin ideyaları maliyyə aktivlərinin 
qiymətləndirilməsi sahəsində dünyanın bir 
sıra qabaqcıl ölkələrində geniş tətbiq olunur 
və səmərəli nəticələr verir.

Dünyanın ən nüfuzlu, ən prestijli 
mükafatı sayılan Nobel mükafatı ona layiq 
görülmüş şəxsin öz yaradıcılıq sahəsində 
müstəsna xidmətlərinin etirafı kimi 
dəyərləndirilir. Şübhəsiz ki, 2017-ci ilin lau-
reatlarının adları da öz fəaliyyət sahələrinin 
tarixinə həmişəlik yazılacaq.

İlham ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

11 fevral 2018-ci il, bazar6

2017-ci ilin Nobel mükafatçıları

Tramp “Rusiya işi” üzrə sənədi bloklayıb
 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp demokratların Rusiyanın 

seçkilərə müdaxiləsinə dair hazırladıqları məxfi sənədin dərc 
edilməsini bloklayıb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən 
verdiyi xəbərə görə, bununla bağlı dövlət 
başçısının hüquq məsləhətçisi Don Mak-
qen Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat 
üzrə Komitəsini məlumatlandırıb.

Qeyd edilib ki, milli təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi baxımından sənədin dərc 
edilməsi məqsədəuyğun deyil. Bununla 
belə bildirilib ki, administrasiya sənədin 
yeni versiyasını nəzərdən keçirməyə ha-
zırdır. “Ədliyyə nazirliyinin əməkdaşları 
sənədə yenidən baxılması üçün komitə 
üzvlərinə texniki yardım göstərə 
bilərlər”,-deyə məktubda bildirilir. 

Fevralın 6-da ABŞ Nümayəndələr Pa-
latasının Kəşfiyyat üzrə Komitəsi demok-
ratların hazırladığı “Rusiya işi” üzrə məxfi 
sənədin dərc edilməsinin lehinə səs verib. 
Donald Tramp beş gün ərzində sənədin 
dərci ilə bağlı qərar verməli idi.

Bundan əvvəl, fevralın 2-də respub-
likaçı konqresmenlər Federal Təhqiqatlar 
Bürosu (FTB) tərəfindən Donald Tram-
pın komandasının Rusiya ilə əlaqələrini 
araşdırarkən səlahiyyətlərini aşdıqlarına 
dair məruzə yayıb.

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresinin hər 
iki palatasının müvafiq komitələri Rusi-

yanın seçkilərə müdaxiləsi və Trampın 
komandasının Rusiya ilə əlaqələrinə 
dair təhqiqat aparır. Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən təyin olunan xüsusi prokuror 
Robert Müller də analoji təhqiqatı davam 
etdirir.

Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi:  
ABŞ-la dialoqa hazırıq

 � “Rusiya ABŞ-
la dialoqa hazırdır”. 
APA-nın RİA “Novosti” 
agentliyinə istinadən 
verdiyi xəbərə görə, 
bunu Rusiyanın BMT-
dəki daimi nümayəndəsi  
Vasili Nebenzya deyib.

 Diplomat bildirib ki, 
bu dialoq təkcə hər iki ölkə 
üçün deyil, bütün beynəlxalq 

ictimaiyyət üçün vacibdir.
 ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 

Niki Xeylinin “Rusiya dəyər və davra-
nışlarını dəyişməyənə kimi ABŞ-ın dostu 
olmayacaq” fikrinə münasibət bildirən 
Rusiya təmsilçisi deyib ki, Rusiyanın 
kiminləsə dost olmağa ehtiyacı yoxdur: 
“ Biz istəmirik ki, kimsə bizi sevsin. Biz 
sadəcə, mədəni əlaqələr qurmaq istəyirik”.

Vasili Nebenzya hazırda ABŞ və 
Rusiya arasında əlaqələrin pisləşməsinə 
toxunub və bunda Rusiyanın günahı  
olmadığını vurğulayıb.

Moskva Millətlər Evində  
ADR-in yaranmasının 100 illiyinə  

həsr olunmuş tədbir keçirilib
 � Moskva Millətlər Evində Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının 100 illiyinə və 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 134-cü doğum 
gününə həsr olunan tədbir keçirilib. APA-nın 
Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, 
M.Ə.Rəsulzadə Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbir Moskva və Moskva vilayətində 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının dəstəyi ilə baş tutub.

 Tədbiri giriş sözü ilə açan 
M.Ə.Rəsulzadə Cəmiyyətinin 
sədri Füzuli Fərəcov tədbirin 
keçirilməsinə verdiyi dəstəyə 
görə, Azərbaycanın Rusiyada-
kı səfiri Polad Bülbüloğluna 
təşəkkürünü bildirib. O,  
Prezident İlham Əliyevin  
2018-ci ili Azərbaycanda 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ili” elan etdiyini xatırladıb: “Bu 
il Şərqdə ilk demokratik dövlət 
olan Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının yaradılması-
nın 100 illiyidir. Azərbaycan 
prezidenti bu möhtəşəm 
tarixi hadisənin yubileyi ilə 
bağlı tədbirlərin keçirilməsi 
haqqında sərəncam imzala-
yıb. Həm Azərbaycanda, həm 
də ölkədən kənarda ADR-in 
100 illiyi ilə bağlı tədbirlər 
keçiriləcək. Bizim bugünkü 
tədbirimiz də həm ADR-in 
yaranmasının 100 illiyinə, həm 

də M.Ə.Rəsulzadənin 134-cü 
doğum gününə həsr olunub. 
15 ildən artıqdır ki, Moskva-
da fəaliyyət göstərən M.Ə. 
Rəsulzadə Cəmiyyəti hər il bu ta-
rixi günü qeyd edir. Vətənimizin 
hüdudlarından kənarda yaşayan 
azərbaycanlılar bu tarixi hadisə 
ilə qürur duyurlar”.

 F. Fərəcov ADR-in yaran-
ması tarixindən danışıb. O, 23 
ay fəaliyyət göstərən ADR-in bu 
müddət ərzində dövlətçilik adına 
böyük işlər gördüyünü bildirib. 

 Daha sonra M.Ə. 
Rəsulzadənin həyat və 
fəaliyyətindən bəhs olunan film 
nümayiş olunub.

 Tədbirdə çıxış edən 
Rusiya-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq 
qrupunun həmsədri Dmitri 
Savelyevin köməkçisi Sergey 
Qordiyev M.Ə.Rəsulzadənin 
Şərqdə ilk demokratik respub-

likanın qurucularından biri 
olduğunu söyləyib. O, Rusiya 
Dövlət Dumasının deputatı 
Dmitri Savelyevin tədbir işti-
rakçılarına müraciətini oxuyub: 
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
kimi şəxslər hər bir dövlət üçün 
böyük dəyərdir. Ona görə də, 
onun xatirəsini əziz saxlamaq 
olduqca vacibdir”.

 Rusiyada fəaliyyət göstərən 
tarixçi alim Əşrəf Hüseynli 
ADR-in yarandığı dövrdəki ta-
rixi şəraitdən danışıb. Şərqin ilk 
demokratik dövlətinin qurucu-
larının tarixdə əbədi qalacağını 
vurğulayan Ə.Hüseynli ADR-in 
yaranmasında iştirak edən 
şəxslərin hər birinin xatirəsinin 
Azərbaycan xalqı üçün əziz 

olduğunu bildirib.
 Tədbirdə çıxış edən 

görkəmli diplomat, icti-
mai xadim Ramiz Abutalı-
bov M.Ə.Rəsulzadənin və 
cümhuriyyətin digər qurucu-
larının 1920-ci ildən sonrakı 
faəliyyətindən, mühacirətdə 
keçirdikləri həyat yolundan 
danışıb. 

 Qeyd edək ki, ADR-in 
yaranmasının 100 illiyinə həsr 
olunan tədbirdə Rusiya Dövlət 
Dumasının, Azərbaycanın Ru-
siyadakı səfirliyinin, Rusiya-
dakı Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələri, tanınmış ictimai 
xadimlər, elm adamları iştirak 
ediblər.        



Penitensiar Xidmətdə gənc 
əməkdaşlar qulluğa qəbul ediliblər

 � Penitensiar Xidmətin fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsinə, cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsinə və cəzaların icrası işinin müasir 
dövrün tələblərinə uyğun qurulmasına dair Azərbaycan 
Prezidentinin 2017-ci il 10 fevral tarixli Sərəncamı ilə 
həyata keçirilən islahatlar yeni mərhələyə yüksəlib, 
bir çox konkret vəzifələr, o cümlədən Penitensiar 
Xidmətin layiqli kadrlarla formalaşdırılması, 
əməkdaşların bilik, bacarıq və praktiki vərdişlərinin 
inkişaf etdirilməsi və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, habelə onların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı konkret vəzifələr 
müəyyənləşdirilib.

Xidmətin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən  bildiriblər 
ki, ədliyyə naziri, birinci 
dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri 
Fikrət Məmmədovun imzala-
dığı əmrə əsasən Penitensiar 
Xidmətin kadr korpusunun 
komplektləşdirilməsi məqsədilə 
gənc namizədlər orta rəis 
heyətində qulluğa qəbul edilib.

Xidmətə qəbul üçün keçi-
rilmiş müsabiqələrdə uğur qa-
zanmış 37 nəfər gənc namizədə 
xüsusi rütbələr verilib və orta 

rəis heyətinə xidmətə qulluğa 
başlayıblar.

Fevralın 10-da Ədliyyə Na-
zirliyi Penitensiar Xidmətinin 
Baş idarəsində orta rəis 
heyətinə qulluğa qəbul edilmiş 
əməkdaşların andiçmə mərasimi 
keçirilib.

Gənc əməkdaşlarla görüşən 
kadrlar idarəsinin rəisi, ədliyyə 
polkovniki Əflatun Məmmədov 
onlara ədliyyə nazirinin müa-
vini-Penitensiar Xidmətin rəisi, 
ədliyyə general-mayoru Ceyhun 

Həsənovun xidmətə qəbul olun-
maları münasibətilə təbriklərini 
çatdırıb. O, gənc əməkdaşlara 
gələcəkdə çətin və şərəfli 
fəaliyyətlərində vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarına hörmət, qanun-
çuluq, humanizm, qərəzsizlik 
prinsiplərinə dönmədən riayət 
etmək, dövlət idarəçiliyinin 
mühüm sahələrindən biri olan 
ədliyyə orqanlarında vicdanla, 
dövlətə və xalqa sədaqətlə xidmət 
etmək, ədliyyə işçisi adını daima 
uca tutmağı tövsiyə edib. 

Gənc əməkdaşlar Fəxri 
xiyabanda xalqımızın ümum-
milli lideri, müasir müstəqil 
dövlətimizin memarı və quru-
cusu Heydər Əliyevin xatirəsini 
yad edib, məzarı önünə əklil 
qoyub və gül dəstələri düzüblər.

Sonra Şəhidlər xiyaba-
nında xalqımızın azadlığı və 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçmiş 
qəhrəman Vətən övladlarının 
əziz xatirəsi anılıb, məzarları 
önünə çiçəklər qoyulub.

AZƏRTAC 

 � Tanınmış Baharlılar nəslinin nümayəndəsi Zahid Səttar oğlu 
Məmmədov 1947-ci il may ayının 22-də anadan olmuşdur, 1966-cı ildə 
Zəngilan rayonunun Mincivan dəmir yolu orta məktəbini bitirmişdir. Elə 
həmin ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin coğrafiya və biologiya 
fakültəsinə daxil olmuş, 1970-ci ildə həmin fakültəni bitirib, coğrafiya 
ixtisasına yiyələnmişdir. 1970-1972-ci illərdə respublika Təhsil Nazirliyinin 
təyinatı əsasında Sabirabad şəhər orta məktəbində müəllim işləmişdir. 

Elmə olan həvəsi onu 
Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Coğrafiya İnstitutuna 
gətirir. 1972-ci ilin sentyabr 
ayından Zahid Məmmədov 
Coğrafiya İnstitutunda elmi 
yaradıcılığa başlayır. Gecəni-
gündüzə qataraq, görkəmli 
alimlərin əsərlərini mütaliə 
edir və biliyini zənginləşdirir. 
Öz elminə və savadına arxayın 
olan Zahid müəllim 1973-cü 
ildə Coğrafiya İnstitutunda 
iqtisadi coğrafiya ixtisası üzrə 
əyani aspiranturaya daxil 
olur. O, mövzu seçimində 
iqtisadçı mütəxəssislərlə 
məsləhətləşərək, iqtisadi coğra-
fiya elminin aktual sahəsi olan 
nəqliyyat və iqtisadi əlaqələr 
problemini dissertasiya möv-
zusu seçir. Coğrafiya İnstitutu-
nun elmi şurasında “Naxçıvan 
MSSR-in maddi istehsalının və 
nəqliyyat iqtisadi əlaqələrinin 
inkişafının iqtisadi – coğrafi 
problemləri” adlı dissertasiya 
mövzusu təsdiq olunur. 

Aspiranturada təhsilini 
davam etdirməklə bərabər 
dissertasiya üzərində ciddi 
çalışır. 1980-ci ildə dissertasiya 
işini müvəffəqiyyətlə müdafiə 
edərək coğrafiya elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini alır. 
Zahid müəllimin bundan sonra 
yaradıcılığının parlaq dövrü 
başlayır. Xüsusilə akademiklər 
Həsən Əliyev, Budaq Buda-
qov, Asəf Nadirov və Ziyad 
Səmədzadə, Azərbaycan MEA 
müxbir üzvləri Ənvər Şıxlınski, 
Əli Nuriyev, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Balaca  
Əbdürrəhmənov və iqtisad 
elmləri doktoru, professor Ka-
mal Tağıyev, coğrafiya elmləri 
doktoru, professor Balacaxa-
nım Nəzirovanın əhatəsində 
olmasını gənc alim Zahid 
Məmmədovun elmi dünyagörü-
şünün formalaşmasına və elmi 
potensialının yüksəlməsinə 
təsir göstərən müsbət amil 
kimi qiymətləndirmək olar. 
Akademik Həsən Əliyev 
məktəbinin yetirməsi olan 
gənc alim Zahid Məmmədov 
Azərbaycan alimləri ilə yanaşı, 
keçmiş SSRİ-nin nəqliyyat 
problemləri ilə məşğul olan 
görkəmli iqtisadçı, iqtisadi 
coğrafiyaçı alimlərdən profes-
sor İ.V.Nikolcki, A.T.Xruşov, 
Ç.M.Lappo, İ.P.Alampiyev 
və digər alimlərdən elmi 
məsləhətlər almışdır. 

Coğrafiya İnstitutunda 
dərc olunmuş “Azərbaycanın 
konstruktiv coğrafiyası”, 
“Böyük Qafqazın təbii 
resursları” adlı monoqrafiya-
ların müəlliflərindən biridir. 
Onun yaradıcılığının birinci 
dövrü əsasən keçmiş sovet 
dövrünü əhatə etməklə apardığı 
elmi tədqiqat işləri regional 
səviyyədə Azərbaycan iqtisa-
diyyatının yüksəlişinə verdiyi 
töhfələrdən ibarət olmuşdur. 

Zahid müəllimin elmi 
yaradıcılığının ikinci mərhələsi 
Azərbaycanın müstəqillik əldə 
etdiyi vaxtdan bu günədək olan 
dövrü əhatə edir. “Azərbaycan 
Respublikasının nəqliyyat və 
nəqliyyat iqtisadi əlaqələrinin 
inkişafının iqtisadi coğrafi 
problemləri” mövzusunda dok-
torluq dissertasiyasını 1996-cı 
ildə müvəffəqiyyətlə müdafiə 
edərək coğrafiya elmləri dokto-
ru alimlik dərəcəsi alır. 

2005-ci ildə Zahid 
müəllim Ali Attestasiya Ko-
missiyası tərəfindən sanballı 
tədqiqatlarına və pedaqoji 
fəaliyyətinə görə professor 
elmi adını alır. Professor Zahid 
Məmmədovun Azərbaycanın 
nəqliyyat sektoruna dair 
yazdığı fundamental monoq-
rafiyalar Azərbaycan elminə 
böyük töhfələr vermiş və 
verməkdədir.  

Avropa İttifaqı Birliyi 
tərəfindən həyata keçirilən 
TASİS və TRASEKA proqram-
larının Azərbaycan iqtisadiy-
yatına və nəqliyyat sisteminə 
təsir mexanizmi ilk olaraq 
professor Zahid Məmmədovun 
elmi tədqiqatlarında 
əsaslandırılmışdır. 

Professor Z.Məmmədovun 
elmi yaradıcılığında nəzəriyyə 
ilə praktika vəhdət təşkil edir. 

Onun yazdığı fundamental 
əsərlərdə irəli sürülən elmi 
ideyalar respublika nəqliyyat 
sisteminə tətbiq edilərək istər 
qlobal, istərsə də regional 
səviyyədə iqtisadi əlaqələrin 
intensiv inkişafına təsir 
göstərmişdir. Professor Zahid 
Məmmədov 6 monoqrafiya, 3 
dərslik, çoxsaylı proqram və 
metodik vəsaitlər və 160 – dan 
çox elmi məqalənin müəllifidir. 
“XXI əsr: İqtisadi inkişafın 
nəqliyyat faktoru”, “Regionların 
iqtisadi inkişaf problemləri”, 
“Naxçıvanın təbii sərvətləri”, 
“Azərbaycan Respublikası-
nın xarici iqtisadi əlaqələri”, 
“Azərbaycan Respublikasının 
region ölkələrinə inteqrasi-
yası”, “Təbiətdən istifadənin 
iqtisadiyyatı” və s. kitabları 
ölkəmizin iqtisadiyyatına, 
xüsusilə nəqliyyat sektoruna 
töhfələr verən qiymətli əsərlər 
hesab edilir. 

Zahid müəllim 1994-cü 
ildən elmi pedaqoji fəaliyyətini 
Azərbaycan Kooperasiya 
Universitetində davam etdirir. 
Universitetdə on beş ildən ar-
tıqdır ki, ekologiya və coğrafiya 
kafedrasına rəhbərlik edir.

Professor Zahid 
Məmmədov istər respublika, 
istərsə də beynəlxalq miq-
yasda keçirilmiş konfrans 
və simpoziumlarda doğma 
Azərbaycanımızı ləyaqətlə 
təmsil edərək öz elmi çıxışları 
ilə böyük nüfuz qazanmışdır. 

Professor Zahid 
Məmmədov çoxsaylı dissertasi-
yaların müdafiə şurasının üzvü 
olmuşdur. O, 20 ildən çoxdur 
ki, Azərbaycan MEA akademik 
H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya 
İnstitutunda, 10 il Azərbaycan 
MEA İqtisadiyyat İnstitutunda, 
6 il Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti nəzdində fəaliyyət 
göstərən müdafiə şuralarının 
üzvü olmuşdur. Azərbaycan Ko-
operasiya Universitetində elmi 
şuranın və elmi metodik şuranın 
üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 
Eyni zamanda, Bakı Dövlət 
Universiteti və Azərbaycan Ko-
operasiya Universiteti nəzdində 
yaradılmış müdafiə şuralarının 
üzvü seçilmişdir. Yer elmləri 
üzrə Ali Attestasiya Komissiya-
sının üzvüdür. 

Əhməd ƏSƏDLI,  
“Qızıl qələm” mükafatı 

laureatı

Elmə həsr olunmuş ömür

711 fevral 2018-ci il, bazar

Kim Çen In Cənubi Koreya 
liderinə dəvət məktubu göndərib

 � Şimali Koreya ( KXDR) lideri Kim Çen In 
Cənubi Koreya Prezidenti Mun Çje Ini Şimali Koreyaya 
dəvət edib.

APA-nın “Renxap” 
agentliyinə istinadən yaydığı 
xəbərdə deyilir ki, bu barədə 
Cənubi Koreya Prezidentinin 
administrasiyasından məlumat 
verilib.

Dəvət məktubunu Kim 
Çen Inın bacısı, Qış Olimpiya 
oyunlarına yollanan Kim Ye Çjon 
Cənubi Koreya liderinə təqdim 
edib və qardaşının bu səfərin 
tezliklə baş tutmasına dair istəyini 
ifadə edib.

Kim Çen In bu səfərin üçün-
cü Koreya sammitinin keçiriləcəyi 
tarixlə üst-üstə düşməsini istəyib.

Cənubi Koreya Prezidenti 
KXDR-a ancaq bir şərtlə səfər 
edə biləcəyini deyib. Lider bil-
dirib ki, əgər onun irəli sürdüyü 
şərtlərə əməl edilsə, o halda Şima-
li Koreyaya səfər edə bilər.

ABŞ Liviyaya qarşı 
sanksiyaların 

müddətini uzadıb

 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2011-ci ildə 
Liviyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların müddətini 
daha bir il uzadıb.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, 
bu barədə Ağ evin məlumatında bildirilir. 

“Liviyadakı vəziyyət ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi və xarici 
siyasətinə təhlükə kəsb edir”, -deyə məlumatda vurğulanıb.

2011-ci ildə Müəmmər Qəddafinin devrilməsindən sonra 
Liviyada ikihakimiyyətlilik hökm sürür. Ümumxalq səsverməsi 
nəticəsində seçilmiş parlament ölkənin şərqindəki Tobruk 
şəhərində, Milli Barışıq Hökuməti isə Tripolidə yerləşir. Tob-
rukdakı hökumət həmçinin general Xəlifə Həftərin ordusu ilə 
birgə radikal islamçılara qarşı mübarizə aparır.

ABŞ-da güclü qar səbəbindən  
1500 aviareys ləğv olunub

 � ABŞ-ın Detroyt və Çikaqo şəhərlərinin hava 
limanlarında güclü qar səbəbindən 1500-ə yaxın 
aviareys ləğv olunub.

APA-nın “İnterfaks” 
agentliyinə istinadən verdiyi 
xəbərə görə, daha 1500 uçuş 
təxirə salınıb.

Güclü qar Çikaqonun 
O’Hara və Miduey, Detroytun 
Metropoliten Ueyd aeroport-
larının işini iflic edib. Hər iki 

şəhərdə məktəblər müvəqqəti 
olaraq bağlanıb.

Meteoroloqların proqnozla-
rına əsasən, Çikaqo və Detroyta 
güclü qar yağacağı gözlənilir.

 � Tanınmış rekonstruktiv və plastik cərrah, bu sahədə bir çox 
mürəkkəb, yaddaqalan əməliyyatların müəllifi olan tibb elmləri doktoru, 
professor Vaqif Qələndər Azərbaycan səhiyyəsinə başucalığı gətirən 
növbəti uğura imza atıb. Belə ki, ona məxsus olan cərrahiyyə üsulu 
ABŞ-ın nüfuzlu Florida Tibb Kolleci Universitetinin dərsliyinə daxil 
edilib. Universitetin dosenti, üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsinin rəhbəri, 
mikrovaskulyar cərrahiyyənin direktoru Rui Fernandesin müəllifi 
olduğu “Baş və beyin nahiyəsi rekonstruksiyası üzrə cərrahiyyədə 
yerli və regional fleplər. Praktiki yanaşma” tədris vəsaitinin 20-ci fəsli 
bütövlükdə V. Qələndərin təklif etdiyi “Süd vəzinin fasial-dəri fleb 
diaqnozlu daxili döş arteriyası cərrahiyyəsi: yeni flebin təsviri” adlı bərpa 
üsuluna həsr olunmuşdur. Burada azərbaycanlı cərrahın yaratdığı və 
xeyli vaxtdır uğurla tətbiq etdiyi xüsusi metodikadan bəhs edilir.  
Tibb elmimiz üçün böyük hadisə olan bu xəbərin izinə düşüb professorla 
görüşdük və bu uğurun yaratdığı təəssüratları bölüşməsini xahiş etdik. 

– Doktor, öncə sizə məxsus olan 
və bütün dünyada məşhurlaşan bu 
əməliyyat üsulunun necə yarandığı 
və böyük uğur qazanmasının səbəbini 
oxucularımıza açıqlamağınızı istərdik. 

– Sinə və baş-boyun nahiyəsinin 
toxuma defektlərinin rekonstruksi-
yası üçün dünyada bir çox əməliyyat 
metodları mövcuddur. Bunlar hər il 
inkişaf etdirilir, təkmilləşdirilir. Zaman-
zaman yeni üsullar meydana çıxır. 
Bu, elmi biliklə yanaşı, böyük əzm 
və zəhmət tələb edən işdir. Əvvəlcə 
ölmüş insanlar üzərində uzun zaman 
təcrübələr aparmaq gərəkdir. Mən 
də 1999-cu ildə Azərbaycan Səhiyyə 
Nazirliyi və Tibb Universitetinin xüsusi 
icazəsi ilə Azərbaycan Məhkəmə Tibbi 
Ekspertizasının morqunda meyitlər 
üzərində araşdırmalar apardım və bu 
sahədə öz metodumu yaratdım. Araş-
dırmalar öz təsdiqini tapdıqdan sonra 
artıq pasiyentlər üzərində bu metodu 
tətbiq etməyə başladıq və çox böyük 
nailiyyətlər əldə etdik. 1999-cu ildə 
Türkiyədə gerçəkləşən Ümumdünya 
Plastik-Rekonstruktiv Cərrahiyyə 
Konqresində bu üsul 360 ixtira 
içərisindən seçilərək beynəlxalq müka-
fat və diploma layiq görüldü. Bundan 
başqa mənim bu araşdırmam barədə 
dünyanın bir çox nüfuzlu elmi jurnalla-
rında, o cümlədən ABŞ-da nəşr olunan 
jurnallarda məqalələr dərc olundu. 
Və bildiyiniz kimi, müəllifi olduğum 
cərrahiyyə üsulu ABŞ-ın Florida Uni-
versitetinin dərsliyinə ayrıca fəsil kimi 
salındı. Bu kitab tələbə və rezidentlər 
üçün dərs vəsaiti olmaqla yanaşı, dünya 
plastik və rekonstruktiv cərrahlarının 
stolüstü kitabıdır. 

– Bu üsul nədən ibarətdir?
– Sinə altından toxumanı alıb 

yanıq və digər fiziki travmalardan 
sonra baş-sinə nahiyəsində meydana 
gələn defektləri bərpa etmək üçün yeni 
bir üsuldur. Bu üsul asan və praktik 
olduğu üçün artıq dünyanın bir çox 
ölkələrində qırtlağın, boyunun, sinənin 
radionefroloji toxumalarının bərpasında 

geniş istifadə olunur. Qələndərov 
metodikası adlanan bu metodla Florida 
Universitetində yüzlərlə əməliyyat 
həyata keçirilib. 

– Sizə məxsus olan cərrahiyyə 
metodunun ABŞ kimi səhiyyə baxı-
mından çox inkişaf etmiş bir ölkədə 
universitet dərsliyinə salınması sizdə 
hansı hissləri doğurdu?

– Mən yaratdığım metodun dün-
yanın bir çox yerində müsbət qarşı-
landığını, bu metodla əməliyyatlar 
aparıldığını və bunun alternativi 
olmadığını bilirdim. Amma eşidəndə 
ki, Amerika kimi böyük bir dövlətdə 
mənim metodum universitet dərsliyinə 
salınıb, bu mənim üçün böyük sürpriz 
oldu. Çox sevindim, əlbəttə ki. Təkcə 
öz adıma deyil, Azərbaycanın adına 
sevindim. Çünki mən hər bir uğuru-
mu həm də Vətənimin uğuru hesab 
edirəm. Mən bütün titullarımdan öncə 
azərbaycanlıyam. Və hesab edirəm 
ki, azərbaycanlı bir həkimin imzasıy-

la yaranan hər hansı elmi nailiyyət 
Azərbaycan elminin, səhiyyəsinin 
nailiyyəti, uğurudur. 

– Müəllifi olduğunuz ixtira ABŞ- 
dan başqa hansı ölkələrdə tanınır?

– Fransada, Böyük Britaniyada, İta-
liyada bir çox tanınmış elmi jurnallarda 
mənim metodumla bağlı məqalələr 
dərc olunub. Bu üç ölkədə, bundan 
başqa Braziliyada, Çilidə, Yaponiyada, 
Koreyada, Türkiyədə, Misirdə mənim 
yaratdığım üsulla əməliyyatlar həyata 
keçirilir. Bütün dünyada elmi işlərdə bu 
üsula istinad edilir. Bu mənim üçün çox 
qürurverici haldır.

– Bu uğurunuz Azərbaycanda 
necə qarşılandı?

– Əlbəttə ki, böyük sevinclə 
qarşılandı. Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının prezidenti Akif Əlizadə məni 
qəbul etdi və bu uğurumu Azərbaycan 
elmi üçün böyük hadisə adlandırdı. 
Tibb Universitetinin rəhbərliyinin işti-
rakıyla müzakirə keçirildi. Məni təbrik 
etdilər, qazandığım uğuru Azərbaycan 
təbabətinin uğuru hesab etdiklərini 
bildirdilər. Bu xəbərə hər kəs mənimlə 
birlikdə sevindi. Onların da qeyd 
etdiyi kimi, belə nailiyyətlər ölkəmiz 
üçün çox önəmlidir. Azərbaycan ərazi 
cəhətdən kiçik dövlət olsa da, dünya 

miqyasında çox böyük işlər görür. 
Ölkəmizdə bir çox beynəlxalq tədbirlər, 
forumlar keçirilir ki, bu da bizi fəal 
bir ölkə kimi tanıdır. 10 il əvvəl 
xaricdə Azərbaycan deyəndə xəritəni 
açıb baxırdılar. İndi isə xəritəsiz də 

Azərbaycanı tanıyırlar. Bu baxımdan, 
elmimizin, səhiyyəmizin də beynəlxalq 
arenada tanınması qürurvericidir və 
bunda mənim də xidmətim varsa, 
mənim üçün ikiqat sevincdir. 

– Söylədiniz ki, ABŞ-ın Flori-
da Universitetində sizin metodla 
cərrahiyyə əməliyyatları aparılır. Siz 
özünüz necə, o əməliyyatlarda iştirak 
etmisinizmi?

– Metodumun daxil edildiyi 
kitabın müəllifi Rui Fernandes məni 
universitetə dəvət edib. Orada tələbə 
və müəllim heyəti qarşısında mən 

öz üsulumu özüm bir daha nümayiş 
etdirəcəm. Bu görüş təxminən iki ay 
sonra gerçəkləşəcək. 

– Siz həm də Plastik və Rekons-
truktiv Cərrahiyyə sahəsində Tibb 
Universitetində tədris olunan bir çox 
dərsliyin müəllifisiniz. Rui Fernande-
sin kitabını tərcümə edib Azərbaycan 
Tibb Universitetinə dərslik kimi 
təqdim etməyi düşünürsünüzmü?

– Bu barədə universitetin rəhbərliyi 
ilə danışmışıq. Kitab tərcümə olunub 
bizim tələbə və rezidentlərə təqdim 
ediləcək. Bu kitabda mənim metodi-
kamdan başqa 24 önəmli cərrahiyyə 
metodu var və bizim həkimlərimiz 
üçün qiymətli dərs vəsaitidir. 

– Yeni bir cərrahiyyə üsulu 
üzərində necə, işləyirsinizmi?

– Sözügedən metodikadan da 
önəmli və böyük səs-küy yaradacaq 
üsul üzərində işləyirəm. Bu əməliyyat 
təqdim olunduqdan sonra hazırda 
dünyada bu sahədə istifadə edilən iki 
əməliyyat üsulu avtomotik olaraq ləğv 
olunacaq. Bu həm vaxta qənaət, həm 
praktiklik, həm də daha az travma 
vermək baxımından çox fərqli ixtiradır. 
Bu metodun əvvəlkindən daha böyük 
rezonans yaradacağına inanıram. Artıq 
bunu xəstələr üzərində tətbiq edib 
müsbət nəticə əldə etmişik. Noyabr 
ayında ABŞ-ın Mayami ştatında 
keçiriləcək elmi konfransda bu meto-
dikanı təqdim edəcəm və çox uğurlu 
nəticələr gözləyirəm. 

– Biz də sizə uğurlar arzu edirik. 

Aida AYSA, 
 “Xalq qəzeti”

Vaqif QƏLƏNDƏR: Hər bir uğurumu 
Azərbaycanın uğuru hesab edirəm...
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Türkiyə 

Sənaye istehsalı artıb
Türkiyədə ötən ilin 

dekabr ayı ərzində sənaye 
məhsulları istehsalı 2016-
cı ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 8,7 faiz artıb. Ən 
yüksək artım gəmiqayırma, 
avtomobil istehsalı və tekstil 
sənayesi sahələrində baş 
verib. Türkiyə Statistika 
İnstitutundan mətbuata 

bildiriblər ki, yanvar ayında bu göstəricinin daha yüksək ola-
cağı proqnozlaşdırılır. Yanvarın statistik göstəricilərinin yaxın 
günlərdə açıqlanacağı gözlənilir. 

İnformasiyanı “Anadolu” agentliyi təqdim edib. 

Rusiya 

Üzən mehmanxanalar 
Rusiyanın Samara 

şəhərində futbol üzrə 
dünya çempionatının 
keçiriləcəyi günlərdə 
qonaqlar üçün üzən 
mehmanxanalar 
fəaliyyət göstərəcək. 
Belə ki, həmin 
müddətdə Samarada 
Volqa çayı boyunca 
gəmilər hotel xidmətləri təqdim edəcək.

Qeyd edək ki, Rusiyada 2018-ci il futbol üzrə dünya 
çempionatı iyunun 14-dən iyulun 15-dək davam edəcək. 
Oyunlar ölkənin 11 şəhərində baş tutacaq. Samarada 6 oyunun 
keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Xəbəri  “Lenta.ru” yayıb.

ABŞ

Buzlaqlar əriyərsə…
ABŞ geoloqları-

nın həyata keçirdiyi 
tədqiqatlar nəticəsində 
məlum olub ki, Yer 
kürəsinin Şimal 
yarımkürəsindəki əbədi 
buzlaqlarda 793 milyon 
kiloqram civə yığılıb və 
buzların əriməsi dünya 
əhalisi üçün faciəyə 
səbəb ola bilər. Bildirilir 

ki, əbədi buzlaqlarda civənin həcmi son 30 il ərzində insan 
fəaliyyəti nəticəsində alınmış civədən on dəfə çoxdur. Buz-
laqlardan azad olunmuş metal zəhərli metil-civə birləşməsinə 
çevrilə bilər. Bu maddə isə insanın mərkəzi sinir sisteminə 
böyük ziyan vura bilər.

Məlumatı “Associated Press” agentliyi verib.

Meksika

Narkokartel lideri həbs edilib
Meksika poli-

si ölkənin ən güclü 
narkokartellərindən 
birinin - “Los-Setas” 
qruplaşmasının liderini 
həbs edib. Belə ki, “Z43” 
və “El-Çarli” kimi tanınan 
Xose Mariya Gisar Valen-
siya fevralın 8-də federal 
polisin dəstəyi ilə hərbi 
dəniz qüvvələri idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Amerika əsilli Gisar Valensiya kokain və metamfetaminin 
ABŞ-a çatdırılmasına məsul olub. 2014-cü ildə ABŞ hökuməti 
onun həbs olunmasına yardım edə biləcək məlumat üçün 5 
milyon dollar həcmində mükafat vəd etmişdi.

Xəbəri CNN telekanalı yayıb.

İspaniya

Finalda “Barselona” və  
“Seviliya” görüşəcəklər

İspaniya kuboku 
uğrunda finala çıxan 
hər iki komanda məlum 
olub. Bunlar “Barse-
lona” və “Seviliya” 
klublarıdır. “Barselona” 
səfərdə, yarımfinal 
üzrə təkrar oyunda 
“Valensiya” klubu ilə 
qarşılaşaraq 2:0 hesabı 
ilə qalib gəlib. Xatırla-
daq ki, “Barselona” ilk 
görüşdə rəqibini 1:0 he-
sabı ilə məğlub etmişdi.  

Komandanın məşqçisi Ernesto Valverdenin yetirmələrinin 
finalda “Sevilya” üzərində qələbə qazanmaq əzmində  
olduqlarını dilə gətirib. 

Xəbəri BBC verib. 

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti” 

 Â Fevralın 11-də
 Â Bakıda və Abşeron yarıma-

dasında dəyişkən buludlu olacağ, 
arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə 
və axşam bəzi yerlərdə çiskinli 
olacağı ehtimalı var. Səhər bəzi 
yerlərdə zəif duman olacaq. 
Cənub- şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2-4, gündüz 7-10, Bakıda gecə 
2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 765 mm civə sütunundan 
758 mm civə sütununa enəcək, 
nisbi rütubət gecə 75-85, gündüz 
60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı 
gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 

Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubad-
lı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə 
şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq 
ərazilərdə qara keşəcəyi ehtimalı 
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman ola-
caq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, 
Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Günün ikinci 

yarısında tədricən kəsiləcək. Ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şax-
tadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
4-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, 
gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 
Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3-5, gündüz 8-11 dərəcə isti 
, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 
dərəcə isti olacaq. 

Qobustan rayonundan Adil Məmmədov və Fuad Məmmədov Azərbaycan Respublikası ədliyyə 
nazirinin müavini Vilayət Zahirova əzizi 

RAYA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

11 fevral 2018-ci il, bazar8

ABŞ Asiyada hərbçilərinin sayını artırır
 � Pentaqon Asiyada 

hərbçilərinin sayını artırmaq 
fikrindədir. Buna səbəb isə “Çin 
təhlükəsi”dir.

Pentaqon belə hesab edir ki, Çinin yeni hərbi 
strategiyası beynəlxalq sabitliyi poza bilər.

“The Wall Street Journal”in məlumatına 
görə, Pentaqon Şərqi Asiyaya əlavə 2,2 
min nəfər hərbi dəniz desantı göndərmək 
fikrindədir.

Qeyd edək ki, hazırda Yaponiyada 50 min, 
Cənubi Koreyada isə 30 min ABŞ hərbçisi  

qulluq edir. Buna səbəb Çin və Şimali Koreya 
təhlükəsidir.

                    Qəzənfər  QASIMOV,    
“Xalq  qəzeti”

Türkiyə: General Hulusi Akar 
“Zeytun budağı”  hərbi əməliyyatı 

ilə bağlı yoxlama aparıb
Müşahidələr döyüş bölgəsi üzərində havadan həyata keçirilib 

 � Dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəhbəri Hulusi Akar 
2-ci Ordunun Suriyanın şimal-qərbində həyata keçiridiyi “Zeytun budağı” hərbi 
əməliyyatının gedişatını hərbi təyyarədən müşahidə edib. Baş Qərargah rəisini 
bir sıra qoşun növlərinin komandanları müşayiət ediblər. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

General H.Akar bildirib ki, Türkiyə Suriyanın 
Afrin rayonunda, eləcə də Egey dənizi bölgəsində 
hər bir təhdidlərə cavab verməyə qadirdir. Onun 
sözlərinə görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələri, hər 
hansı bir təhlükə yaranarsa, eyni vaxtda hər iki 
bölgədə hərbi əməliyyatlar apara bilər. 

Türkiyə Ordusu 2018-ci il yanvarın 20-dən 
başlayaraq Suriyanın Afrin rayonunun PYD/
PKK terrorçularından təmizlənməsi üçün “Zeytun 
budağı” şərti adı ilə hərbi əməliyyatlar həyata ke-
çirir. Xatırladaq ki, Bəşər Əsəd rejimi 2012-ci ilin 
iyulunda bu ərazini ciddi müqavimət göstərmədən 

PYD/PKK yaraqlılarına təhvil verib. O dövrdən 
Afrin rayonu Türkiyənin Kilis və Hatay rayonları-
nın əhalisi üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilib. 

Sonda bildirək ki, Türkiyə Ordusu Suri-
yada antiterror əməliyyatını beynəlxalq hüquq 
normalarına, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qərarlarına uyğun olaraq həyata keçirir. 
Məqsəd terrorçuları məhv etməkdir. Türk əsgər 
və zabitləri döyüşlər zamanı dinc əhali arasında 
itkilərin olmaması üçün çalışır.

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

Şəki Şəhər Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 2018-ci ildə  
mal-materialların satınalınması ilə əlaqədar
K O T İ R O V K A   S O R Ğ U S U   E L A N   E D İ R

Kotirovka  təklifləri  əsli və surəti yazılmış  2 nüsxədən ibarət olmaqla 2018- ci il fevralın 
19-u saat 17.00-dək  qəbul olunur. Təkliflərin açılışı  proseduru 2018-ci  il fevralın 20-si saat 
11.00-da həyata keçiriləcəkdir.

Əlaqələndirici  şəxs – Əşirov  İntiqam  Raqif  oğlu, telefon: 02424-4-27-40.
Ünvan: Şəki şəhəri, Əhmədiyyə Cəbrayılov küçəsi, 18.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC 
Hər cür mühasibat və kargüzarlıq blanklarının çap edilməsinin  

satınalınması üçün kotirovka sorğusu elan edir 
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana: 
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 

küçəsi, 3 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs Rafiq 
Əliyevə, telefon: (+99412) 579 52 98) müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş təkliflərini 
15 fevral  2018-ci il saat 16.00-dan gec olmamaq 
şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 

gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

Kotirovka təklifləri “Azəristiliktəchizat”  
ASC-nin Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu 
Məmmədov küçəsi, 3 nömrəli  ünvanda 16 fevral 
2018-ci il saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.  

Tender komissiyası

“Ən rəqəmsal Olimpiya Oyunları”
 � Cənubi Koreyanın Pxençxan şəhərində 

keçirilən  “Qış Olimpiya Oyunları – 2018” texnoloji 
baxımdan digər olimpiadalardan fərqlənəcək. İlk 
dəfə olaraq  Olimpiya Oyunlarında bütün texnoloji 
proseslər bulud sistemində (qurğular arasında ortaq 
informasiya mübadiləsini təmin edən sistem)  idarə 
olunacaq. Beləliklə, Qış Olimpiya Oyunları “ən 
rəqəmsal Olimpiya Oyunları” olaraq tarixə düşəcək. 

“Atos Türkiyə” firmasının 
baş icraçı direktoru Cüneyt Uslu 
Olimpiada haqqında bu fikirləri 
səsləndirib: “Dünyanın ən böyük 
idman hadisəsi olan XXIII Qış 
Olimpiadasının təhlükəsizliyini 
tam təmin etmək üçün 100 
min saatlıq testlər edilib. Baş 
verə biləcək hər cür təhlükə 
dəfələrlə gözdən keçirilib. 
İstifadə ediləcək bulud texno-
logiyası sayəsində oyunların 
gerçəkləşəcəyi bütün yerlərə 
virtual olaraq nəzarət olunacaq, 
kiberhücumların qarşısı alınacaq 
və uzaqdan idarə mexanizmi 
nəticəsində xərclər azalacaq. Biz 
güclü texnoloji infrastrukturu-
muzla Olimpiadaya hazırıq “.

Əfsanə MƏHƏMMƏDLİ, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın tanınmış televiziya 
aparıcısı dələduzluqda ittiham edilir

 � Ermənistanın 
teleaparıcısı Diana 
Qriqoryan ABŞ-a 
getmək üçün saxta viza 
düzəldib satmaqda və 
dələduzluqda ittiham 
edilir.

ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi-
nin yaydığı məlumata istinadla 
bildirir ki, D.Qriqoryan Nyu-
Yorkda yaşayan Stella Bo-
yadcyan və Qraçya Akopyanla 
cinayət əlaqəsinə girərək saxta 
vizalarla erməniləri ABŞ-a yola 
salıb.

D.Qriqoryan ABŞ-a 
getmək istəyən Ermənistan 
vətəndaşlarından 15 min dollar 
alaraq onları qastrola gedən 
artist kimi qələmə verirdi. 

Hazırda araşdırma aparılır, 
cinayətkar dəstənin ABŞ-da ya-
şayan üzvləri həbs edilib. Ehti-
mal etmək olar ki, D.Qriqoryan 
haqqında da ölçü götürüləcək.

Ermənistanda bu 
xarakterdə cinayət hadisələrinin 
baş verməsi əslində təəccüblü 
deyil. Ölkədə baş verən öz-
başınalıq, iqtisadi vəziyyətin 
ağırlığı insanları ölkəni tərk 
etmək məcburiyyətində qoyur. 

Müasir dünyada baş verən 
iqtisadi böhran bir çox ölkələrə 
mənfi təsir edib. Lakin bu 
ölkələrin vətəndaşları heç 
də vətənlərini birdəfəlik tərk 
etmək niyyətində olmayıblar. 
Ermənistanda isə əhalinin 
90 faizi ölkəni tək etmək 
istəyir və bu proses ildən-ilə 
sürətlənir. Məsələnin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, internetin 
və yüksək texnologiyaların 
inkişaf etdiyi müasir dövrdə 
Ermənistan hakimiyyəti öz 
məqsədini gizlədib xalqı aldada 
bilmir. İstər Ermənistanda, 
istərsə də onun xaricində yaşa-
yan bütün ermənilər artıq başa 

düşüblər ki, onların vətən hesab 
etdikləri ölkənin hakimiyyəti 
heç də milli maraqlara deyil, 
xarici qüvvələrə xidmət edir. 
Ermənistan bir dövlət kimi 
yox, terror təşkilatı kimi idarə 
edilir. Ölkədə heç kimin nor-
mal yaşamaq imkanı yoxdur. 
Gələcək perspektivdən isə 
danışmağa dəyməz. Ona görə 
də Ermənistanı tərk edənlər 
artır və yuxarıda göstərdiyimiz 
kimi, cinayətkar düşüncəli 
insanlar da bundan sui-istifadə 
edirlər. 

Rabil KƏTANOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

“Şəbəkə” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətə 
başlamasının 1 ili tamam olur

 � Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü 
ilə yaradılan “Şəbəkə” xidmət 
mərkəzlərinin fəaliyyətə başlamasının 1 
ili tamam olur.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə ötən 
müddət ərzində görülən işlər diqqətə çatdırılıb.

Bildirilib ki, “Şəbəkə” mərkəzlərinin yara-
dılmasında məqsəd yüksək standartlara uyğun 
xidmət göstərilməsi, vətəndaşların rahatlığının 
təmin edilməsi, əlavə vaxt itkisinin qarşısının 
alınması, şəffaflığın təmin edilməsi və bürokratiya 
hallarının aradan qaldırılmasıdır.

Məlumat verilib ki, ilk “Şəbəkə” 2017-ci 
il fevralın 10-da istifadəyə verilib. Yaradılan 
müasir xidmət mərkəzlərində Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin qurum-
ları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən xidmətlər 
vahid məkanda cəmləşib. “Şəbəkə” mərkəzlərində 
əhaliyə ənənəvi telekommunikasiya və poçt 
xidmətlərindən başqa, bank-maliyyə, eləcə də 
aviabilet satışı və turizm xidmətləri də göstərilir. 

Hazırda respublika üzrə 6 “Şəbəkə” xidmət 
mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 4-ü Bakıda, 
digər 2-si Cəlilabad və Zaqatala şəhərlərində 
yerləşir. Yaxın günlərdə paytaxtın Yasamal 
rayonunda daha bir, Sumqayıt şəhərində isə ilk 
“Şəbəkə” xidmət mərkəzi açılacaq. “Şəbəkə” 
xidmət mərkəzlərinin Bakının bütün rayonları-
nı əhatə etməsi üçün tədbirlər görülür. Növbəti 
mərhələdə “Şəbəkə” mərkəzlərinin respublikanın 
digər ərazilərində də yaradılması istiqamətində 

işlər davam etdiriləcək. Eyni zamanda, “Şəbəkə” 
mərkəzlərində lokal və beynəlxalq ödəniş kartla-
rının, icbari sığorta, elektron imza, zərf, marka, 
açıqca və aviabiletlərin satışı, pulköçürmələri, 
büdcə, kommunal, İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondu üzrə ödənişlər, mobil cihazların qeydiyyatı 
həyata keçirilir.

Vurğulanıb ki, mərkəzlərdə müştərilər həm 
də xüsusi özünəxidmət  terminallarından istifadə 
edə bilirlər. “EgovPay”- ödəniş sistemi vasitəsilə 
kommunal, mobil, rabitə və bir çox digər 
xidmətlər üzrə ödəniş etmək mümkündür.

Qeyd edək ki, vətəndaşlara fasiləsiz olaraq 
həftə içi hər gün, həmçinin şənbə və bazar günləri 
xidmət göstərilir. “Şəbəkə”yə məxsus “123” saylı 
“Çağrı mərkəzi” isə həftə içi 8:00-dan 20:00-dək, 
şənbə günü 9:00-dan 19:00-dək, bazar günü isə 
9:00-dan 18:00-dək daxil olan bütün sorğuları 
qəbul edir. 

AZƏRTAC


