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Azad edilmiş ərazilərdə bərpa, tikinti və 
idarəetmə xidməti üzrə qurumlar yaradılıb
PrezidentİlhamƏliyeviyulun21-də“QarabağİqtisadiRa-
yonundaBərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”publikhüquqi
şəxsinyaradılmasıvəfəaliyyətinintəminedilməsihaqqında”
fərmanimzalayıb.Fərmanla“QarabağİqtisadiRayonunda
Bərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”ninNizamnaməsidətəs-
diqedilib.

Fərmandaqeydolunurki,QarabağİqtisadiRayonundaBərpa,
TikintivəİdarəetməXidmətiQarabağiqtisadirayonunadaxilolan
işğaldanazadolunmuşərazilərə(Şuşarayonuistisnaolmaqla)
əhalinin qayıdışı ilə əlaqədar çoxmənzilli binaların və fərdi ya
şayışevlərinintikintisinintəşkili,buqaydadatikilmişçoxmənzilli
binaların idarəedilməsi,habeləmüvafiqərazidəabadlaşdırma,
yaşıllaşdırmavəmənzilkommunaltəsərrüfatısahələrindəfəaliy
yətgöstərənpublikhüquqişəxsdir.
Xidmətinfəaliyyətinəümumirəhbərliyivənəzarətihəyatake

çirməküçünsədrdədaxilolmaqlabeşüzvdənibarətMüşahidə
Şurası yaradılır. Xidmətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Müşahidə
Şurasınınvəzifəyətəyinvəvəzifədənazadetdiyiicraçıdirektor
həyatakeçirir.Xidmətinnizamnaməfondu1000000manatdır
vədövlətbüdcəsininvəsaitihesabınaformalaşır.
Prezidentiniyulun21dəimzaladığıdigərfərmanla“ŞərqiZən

gəzurİqtisadiRayonunda1saylıBərpa,TikintivəİdarəetməXid
məti”publikhüquqişəxsyaradılıb.Fərmanla“ŞərqiZəngəzurİq
tisadiRayonunda1saylıBərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”nin
Nizamnaməsitəsdiqlənib.
Şərqi Zəngəzur İqtisadiRayonunda 1 saylı Bərpa,Tikinti və

İdarəetməXidmətiZəngilan rayonunaəhalininqayıdışı iləəla
qədarçoxmənzillibinalarınvəfərdiyaşayışevlərinintikintisinin
təşkili,buqaydada tikilmişçoxmənzillibinaların idarəedilməsi,
habeləmüvafiqərazidəabadlaşdırma,yaşıllaşdırmavəmənzil
kommunal təsərrüfatı sahələrində fəaliyyətgöstərənpublikhü
quqişəxsdir.
Xidmətinfəaliyyətinəümumirəhbərliyivənəzarətihəyatake

çirməküçünsədrdədaxilolmaqlabeşüzvdənibarətMüşahidə
Şurasıyaradılır.MüşahidəŞurasınınvəzifəyətəyinvəvəzifədən
azadetdiyiicraçıdirektorqurumunfəaliyyətinəcarirəhbərliyihə
yatakeçirəcək.
“ŞərqiZəngəzur İqtisadiRayonunda1saylıBərpa,Tikintivə

İdarəetməXidməti”publikhüquqişəxsinnizamnaməfondu500
000manatdırvədövlətbüdcəsininvəsaitihesabınaformalaşır.
Hərikipublikhüquqişəxsfərmanqüvvəyəmindiyitarixdənüç

günmüddətindədövlətqeydiyyatınaalınmasıüçünAzərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyatNazirliyinəmüraciət etməli, dövlət
qeydiyyatınaalındıqdansonrastrukturunu,əməyinödənişifon
dunu,işçilərininsayhəddinivəonlarınəməkhaqlarınınməbləğini
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiilərazılaşdırmaqlabiray
müddətindətəsdiqetməlidir.
NazirlərKabinetihərikipublikhüquqişəxsindövlətqeydiyyatı

naalındığıgündənbiraymüddətindənəqliyyatvasitələrivəmad
ditexniki təminatməsələlərininhəlliüçünzəruri tədbirlərgörüb
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentinəməlumatverməlidir.

Azərbaycanın mətbuat tarixinə dair sərgi 
MedianınİnkişafıAgentliyinin(MEDİA)təşkilatçılığıiləiyulun
22-dəŞuşaşəhərindəBeynəlxalqMediaForumukeçirilir.

Forumda
iştiraketmək
üçün20dək
ölkədəngələn
xaricimedia
nümayəndələri
iyulun21də
HeydərƏliyev
Mərkəzində
“Azərbaycan
çapmətbuatı
tarixininincilə
ri”adlısərgiilə
tanışolublar.

Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən təşkil olunan sərgidə
1920ci ilədək nəşr edilən və ölkənin ictimaisiyasi həyatında,
millivəümumbəşəridəyərlərintəbliğindəmüstəsnaroloynayan
mətbu nəşrlər haqqında məlumatlar, həmçinin müasir dövrün
çapmətbuatınümunələrinümayişetdirilib.
QonaqlaradünyamemarlığınınnadirincilərindənsayılanHey

dərƏliyevMərkəzihaqqındadaməlumatverilib.Forumiştirak
çılarıHeydərƏliyevMərkəzindəki “MiniAzərbaycan”sərgisi ilə
dəmaraqlatanışolublar.Diqqətəçatdırılıbki,buekspozisiyada
BakıdavəAzərbaycanregionlarındakı tariximemarlıqabidələri
vəbirsıramüasirbinalarınmaketlərinümayişetdirilir.

Şuşa “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 
missiyasını layiqincə yerinə yetirəcək

Bizimüçünəlamətdardırki,ŞuşaşəhəriməhzTürkiyəninBur-
saşəhərində“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”seçilib.
BöyükQarabağZəfərindənsonraŞuşaşəhərininbeynəlxalq
tədbirlərəuğurlaevsahibliyietməsibizisevindirir.Əminikki,
ŞuşaşəhəriTürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtımissiyasını
layiqincəyerinəyetirəcək.

Bu sözləri
Bursa Böyük
şəhər Bələdiy
yəsinin sədri
Alinur Aktaş
ifadəedib.
“Şuşa Türk

dünyasının in
cisi, fəxrimiz
və iftixarımız
dır!”,  deyən
Alinur Aktaş
bildirib ki,Bur
sanın Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytaxtıestafetiniŞuşayaverməsiTür
kiyəAzərbaycan qardaşlığının daha bir təzahürüdür. Hazırda
BursaTürkdünyasınınbirliyivəhəmrəyliyinəyönələnböyükla
yihələrəevsahibliyiedir.Azərbaycanınbuproseslərdəfəalişti
rakındançoxməmnunuq.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına

(TÜRKSOY)üzvölkələrinMədəniyyətNazirləriDaimiŞurasının
martın31dəTürkiyəninBursaşəhərindəkeçirilənfövqəladəic
lasındaŞuşaşəhəri2023cüilüçün“TürkDünyasınınMədəniy
yətPaytaxtı”seçilib.

əvvəli səh. 1-də

ŞəhərinicrabaşçısıZakirFərəcovŞəhid
lər xiyabanındagörülən işlərbarədəməlu
mat verib. Bildirib ki, Sumqayıtda 1992ci
ildəsalınan,513şəhidinuyuduğuŞəhidlər
xiyabanı 2021ci ildə əsaslı şəkildə təmir
olunub,buradakompleksyenidənqurmaiş
ləri aparılıb, hündürlüyü 30metr olan yeni
bayraq dirəyi quraşdırılıb.Şəhidlər xiyaba
nının ərazisi genişləndirilərək 1,2 hektara
çatdırılıb. Şəhidlər xiyabanında BirinciQa
rabağmüharibəsizamanıitkindüşmüş144
şəxshaqqındaməlumatlarınəksolunduğu
abidəucaldılıb.

***
Dövlət başçısı Sumqayıt Kimya Sənaye

Parkındayeni istehsalmüəssisələrininaçı
lış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak
edib.
Burada yeni icrasına başlanan layihə

lərdən biri də “4MAPS Bilgi Teknolojileri”
MMCnin “Tədqiqat və inkişaf, kartoqrafiya
vənaviqasiyaxidmətlərinintəşkili” layihəsi
dir. Layihə çərçivəsində müxtəlif xidmətlər
təklifedəcəkbiznesmərkəziinşaolunacaq.
Mərkəzmüasirağıllısensorlavəyüksəkdə
qiqliyəmaliktexnologiyailətəchizediləcək.
“4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMCnin tə

sisçisi Abdullah Demirtaş Prezident İlham
Əliyevəlayihəbarədəməlumatverib.
Bildirilib ki, “4MAPS Bilgi Teknolojileri”

MMC “Apple Maps”, “Here Technologies”
tətbiqininMDB,YaxınŞərqvəAzərbaycan,
“Yandex Maps” tətbiqinin isə Azərbaycan
üzrətəmsilçisidir.Şirkətinəsasfəaliyyətsa
həsicoğrafi(xəritə)məlumatların
toplanması, formalaşdırılması,
3Dvə4Dxəritələrinistehsalıxid
mətləriolsada,yeniinşaediləcək
mərkəzdə proqram məhsulları,
oyunlar, “metaverse” tətbiqləri
ninhazırlanmasıxidmətlərinində
göstərilməsiplanlaşdırılır.Layihə
ninreallaşdırılmasıiləŞərqiAvro
pa,Gürcüstan,MDB,OrtaAsiya
ölkələri üçün xəritələrin forma
laşdırılması mərkəzi (prosessinq
mərkəzi) Azərbaycanda fəaliyyət
göstərəcək.
Prezidentqeydedibki,Türkiyə

ilə Azərbaycan arasında bir çox
sahələrdəmüxtəliflayihələrhəyatakeçirilib.
XüsusiləindiQarabağdabütünbərpaişləri
nibərabərgörürük.Ammabusahədəhələ
ki,işlərolmayıb.Bu,birincilayihədir.

AbdullahDemirtaşdövlətbaşçısınaməlu
matveribki,təmsilçisiolduğuhərüçmobil
tətbiqxəritəsindəerməniadlarıazərbaycan
cayatəmənnasızdəyişdirilib.Növbətiaddım
kimi “Google” platformasındaQarabağdakı
yer adlarının yenilənməsi nəzərdə tutulur:
“Apple”da, “Here”də, “Yandex”də hamısını
dəyişdirmişik.Biz “Google”un tərəfdaşıde
yilik.Amma “Google” üçün buradan cihaz
larımızı göndərəcək, koordinatlarımızı ötü
rəcək və bildirəcəyik ki, artıq Azərbaycan
burayasahibdir...”.
Prezident Sumqayıt Kimya Sənaye Par

kında “Tədqiqat və inkişaf, kartoqrafiya və
naviqasiyaxidmətlərinintəşkili” layihəsiüz
rəmərkəzintəməliniqoyub.

***

İyulun 20də 2 saylı Sumqayıt regional
“ASAN Xidmət” Mərkəzi istifadəyə verilib.
Prezident İlhamƏliyevMərkəzinaçılışında
iştirakedib.

Azərbaycan Respublikasının Preziden
ti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalarüzrəDövlətAgentliyinin səd
ri Ülvi Mehdiyev dövlət başçısına Sumqa
yıtda2ci,ölkəüzrə isə24cüolan “ASAN
Xidmət”Mərkəzindəyaradılanşəraitbarədə
məlumatverib.
Bildirilibki,Sumqayıtdafəaliyyətgöstərən1

saylıregional“ASANXidmət”Mərkəzigünər
zində3minəqədərvətəndaşaxidmətgöstərir.
Xidmətlərəartancidditələbatnəzərəalınaraq
şəhərdə ikinci regional“ASANXidmət”Mər
kəziinşaedilib.Mərkəzdəmüxtəlifdövlətor
qanları,özəlşirkətvəmüəssisələrtərəfindən
Sumqayıt şəhəri, Qobustan, Xızı, Siyəzən
və Abşeron rayonlarında qeydiyyatda olan
700minə yaxın vətəndaşa ümumilikdə 325

xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda
mərkəz ölkəmizin digər regionların
daqeydiyyatdaolanvətəndaşlarada
ərazi məhdudiyyəti olmadan xidmət
edəcək. Burada dövlət orqanlarının
fəaliyyət göstərəcək işçiləri də daxil
olmaqla, ümumilikdə 192 əməkdaş
və45könüllüçalışacaq.
Mərkəzdə üzərində xüsusi QR

kodlar əks olunan məlumat tablo
ları yerləşdirilib. QR kodları oxu
daraq “ASAN Xidmət” və “ASAN
Kommunal” mərkəzlərinin, habelə
“YAŞAT”Fondunun fəaliyyəti barə
də məlumat əldə etmək mümkün
dür.Həmçininregionlardastartapla

rıninkişafınıdəstəkləməkməqsədiləburada
“INNOLAND”mərkəzi fəaliyyətgöstərəcək.
Mərkəzdəənənəviolaraq“ABADFoodHall”
datəşkiledilib.

Prezident Sumqayıtda abadlıq işləri və yeni 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Media Reyestrinə hazırlığın ilkin mərhələsi başa çatıb
MediaReyestrinəhazırlığınilkinmərhələ-
siartıqbaşaçatıbvəişçiqaydadamüva-
fiqorqanlarlamüzakirəolunur.Düşünü-
rükki,müəyyənolunmuşmüddətdəonun
həyatakeçirilməsinənailolacağıq.

Azərbaycan Respublikası Medianın İn
kişafıAgentliyinin (MEDİA) icraçı direktoru
Əhməd İsmayılov bu barədə AZƏRTACa
müsahibəsindədeyib.
İcraçıdirektorqeydedibki,MediaReyestri

Azərbaycandamediamühitininsağlamlaşdırıl
masına,onunrəqabətqabiliyyətininartırılması
naşəraityaradanvasitələrdənbiridir.Reyestrin
məqsədi media subyektlərinin sayınınmüəy
yənləşdirilməsi, bununla da media subyekt
lərinəvəonların işçilərinə tanınanhüquqların
müdafiəsimexanizmininformalaşdırılması,bu
sahədəfəaliyyətinstimullaşdırılmasıdır.

Onun sözlərinə görə, reyestrə daxil edil
məküçüntələbolunanməlumatlarmahiyyət
etibariləmətbunəşrlərinuçotuzamanıtələb
olunanməlumatlardır,sadəcə,müasirdöv
rün çağırışlarına uyğunlaşdırılb. Onsuz da
buməlumatlarvəsənədlərmediasubyekt
lərində mövcuddur, reyestr, sadəcə, onları
vahidbazadatoplayacaqvəpərakəndəliyin
qarşısınıalacaq.
“Tələb olunan rəsmiməlumatın toplanma

sında məqsəd həm media subyektlərinin,
həmdəjurnalistlərinfəaliyyətinindahasəmə
rəlitəşkilinivəonlarınhüquqlarınınənyüksək
səviyyədə müdafiəsinin təmin edilməsi, heç
birqanuniəsasıolmadanözünümediasub
yektivəyajurnalistkimitəqdimedənvəqeyd
olunan statusdan suiistifadə edən şəxslərin
fəaliyyətininqarşısınınalınmasıdır.Reyestrin
aparılmasınəticəsindəkeyfiyyətlixəbəristeh

salınıdəstəkləmək,busahədəstimullaşdırıcı
tədbirləri həyata keçirmək mümkün olacaq.
Beləliklə,yaranacaqmühitrəqabətşəraitində
peşəkarmedianınönəçıxmasınıvəinkişafını
təminedəcək”,deyəƏhmədİsmayılovvur
ğulayıb.

***
Onu da qeyd edək ki,MilliMətbuatGü

nü ərəfəsində Medianın İnkişafı Agentliyi
tərəfindən keçirilən növbəti fərdi jurnalist
müsabiqəsinin nəticələri də açıqlanıb.Mü
sabiqəyəçapvəonlaynmediaüzrəsəkkiz,
televiziyalar üzrə beş nominasiyadamate
riallar qəbul olunub.Çap və onlaynmedia
üzrə hər nominasiyada 5, TV reportajları
üzrəhərnominasiyada2qalibelanolunub.
Qaliblər sırasında qəzetimizin əməkdaşı
Həmidə Nizamiqızı (“Ən yaxşımədəniyyət
materialı”nominasiyası)davar.

İyulun21-də,MilliMətbuatGünüərəfəsindəAzərbaycanRes-
publikasıMedianınİnkişafıAgentliyinintəşkilatçılığıiləBakıda
“Dərinləşənmediaislahatları:Yenihədəflərədoğru”mövzusun-
dakonfranskeçirilib.

Beynəlxalq media və ictimaiy
yət nümayəndələrinin, xarici və
yerli media ekspertlərinin iştirak
etdikləri konfransın təşkilində
məqsədAzərbaycanmətbuatının
keçdiyi inkişafyolu,müasirdövr
dəmediaislahatları,əldəolunan
ilkin nəticələr və təhlilə yönələn
fikirmübadiləsininaparılmasıdır.
MEDİAnın icraçı direktoru

Əhməd İsmayılov açılış nitqin
də bildirib ki, Medianın İnkişafı
Agentliyi,ilknövbədə,mediasub
yektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin

gücləndirilməsi, madditexniki və
hüquqi bazalarının möhkəmlən
dirilməsi, infrastrukturunmodern
ləşdirilməsi,müvafiqsahədəyeni
iqtisadimodelinyaradılmasınıhə
dəfəyir və bu istiqamətdə atıla
caqaddımlaradəstəkgöstərir.
Konfrans “Xalq cəbhəsi” qə

zetininbaş redaktoruElçinMir
zəbəylininmoderatorluğuylapa
nelsessiyasıilədavamedib.
Paneldə çıxış edən Prezident

Administrasiyası Qeyrihökumət
təşkilatları ilə iş və kommunika

siya şöbəsinin müdir müavini
SəadətYusifovadiqqətəçatdırıb
ki,ötənəsrin90cı illərininikinci
yarısından başlayaraq ümum
milliliderHeydərƏliyevinhəyata
keçirdiyi fundamental islahatlar
nəticəsindəmüstəqilAzərbayca
nıninformasiyasiyasətininpriori
tetləri müəyyən edilib, senzura
ləğv olunub, media üzərində
dövlətnəzarətiaradanqaldırılıb,
onunmadditexnikibazasımöh
kəmləndirilib, yeni inkişaf pers
pektivləri açılıb. Cəmiyyətin
həyatındamedianınrolunundur
madan artdığını deyən Səadət
Yusifova medianın fəaliyyətində
hər zaman obyektivlik, modern
ləşmə,rasionallıq,kreativlik,so

sialməsuliyyətprinsiplərinin,milli
maraqlarındaimrəhbərtutulma
sınınzəruriliyinivurğulayıb.
MətbuatŞurasınınsədriƏfa

tunAmaşovtarixi“Əkinçi”qəze
tindən başlayanmillimətbuatın
keçdiyiyolanəzərsalıb.
Audiovizual Şuranın Aparat

rəhbəri Fazil Novruzov təmsil
etdiyi qurumun fəaliyyətindən
bəhs edib. Qeyd edilib ki, mil
li mətbuatın qollarından biri də
audiovizualmediadır.
KonfransçərçivəsindəMEDİA

nın yenilənmiş vebsaytının
təqdimatı da olub. Bildirilib ki,
yenilənmiş vebsayt informa
tiv olmaqla yanaşı, istifadəçilər
üçündahaəlçatandır.

Media islahatlarında yeni hədəflərə doğru
Milli Mətbuat Günü ərəfəsində konfrans keçirilib 
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