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Reza Deqati “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
PrezidentİlhamƏliyeviyulun25-dədünyaşöhrətlifotoqraf
RezaDeqatinin“Dostluq”ordeniilətəltifedilməsihaqqında
sərəncamimzalayıb.

MəşhurfotoreportyorAzərbaycanhəqiqətlərinindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasındaçoxilliksəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifedilib.
Qeydedəkki,iyulun26daRezaDeqatinin70yaşıtamamolub.

O, 1952ci ildə Təbrizdə azərbaycanlı ailəsində dünyaya gəlib.
TehranUniversitetindəmemarlıqüzrətəhsilalsada,sonradanpe
şəkarfotoqrafığabaşlayıb.1981ciildəFransayaköçübvəABŞın
MilliCoğrafiyaCəmiyyəti (NationalGeographicSociety)dədaxil
olmaqladünyanınnüfuzlutəşkilatlarıiləəməkdaşlığabaşlayıb.
Dünyanınyüzdənçoxölkəsində,ocümlədənbirçoxqaynarnöq

tələrdəfotojurnalistkimiçalışanRezaDeqatiötənəsrin90cıillə
rindənetibarənErmənistanınAzərbaycanaqarşıhərbitəcavüzüvə
otuziləyaxınsürənişğallabağlı,eləcədə2020ci ilin44günlük
müharibəsizamanıvətarixiZəfərdənsonraçəkdiyifotolarlaAzər
baycanhəqiqətlərinindünyayayayılmasınamühümtöhfələrverib.

“Qarabağdan doğan Günəş və Ay”

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycanın haqq savaşına dəstək verən Türk dünyasına

minnətdarlığını bildirənmillət vəkili Şuşanın işğaldan azad olu
nandansonra“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedil
məsininböyükrəmzimənakəsbetdiyinidedi.
Qədim şəhərdə yetişən görkəmli şəxsiyyətlərdən bəhs edən

QənirəPaşayeva“ŞuşaAzərbaycanziyalılarınınyetişdiyimərkəz
idi.ButorpaqdahəmdəTürkdünyasınıntanınmışşəxsiyyətlərin
dənolanƏhmədAğaoğluvəSürəyyaAğaoğluyetişib”dedi.
Sonra“QarabağdandoğanGünəşvəAy.XurşidbanuNatəvan.

FatmaxanımKəminə”kitabınınrəmzilentikəsildivəiştirakçılara
təqdimolundu.
QənirəPaşayevaAzərbaycanınXalqrəssamıSakitMəmmədo

vun“Türkdünyasıqadınları”silsiləsindənüçtablonuTÜRKSOYa
hədiyyəetdi.
Baş katib Sultan Raev millət vəkili Qənirə Paşayevaya

TÜRKSOYun“Şərəf”medalınıtəqdimetdi.
TADƏHFrəhbəri,professorAygünAttar,KeçiörənBələdiyyəsi

başqanıTurqutAltınokvəbaşqaçıxışedənlərtəqdimolunankita
bınəhəmiyyətibarədəfikirlərinibölüşdülər.
SonraMilliMəclisinMədəniyyət komitəsinindəstəyi iləhazır

lanan Xurşidbanu Natəvan haqqında qısametrajlı film nümayiş
etdirildi.
Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Televiziyası “Azərbay

cantelefilm”YaradıcılıqBirliyindəərsəyəgələnfilminrejissoruEl
nurəKazımovaNatəvanınməşhur“Qərənfil”şeirinisöylədi,Elçin
Hətəmlinintardaifasısəsləndi.

Mehparə Sultanova 
Ankara

əvvəli səh. 1-də
Dövlət başçısı qeyd edib ki, son illərdə

regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının icrası nəticəsində bütün ra
yonlardagenişabadlıqquruculuqişlərigö
rülüb,böyükinfrastrukturlayihələriicraedi
lib,uzunillərərzindəinsanlarınarahatedən
problemlərin böyük hissəsi aradan qalxıb.
Rayonların sosialiqtisadi inkişafına bunun
çoxböyük töhfəsiolub.Çünki infrastruktur
olmadanheçbirinkişafdansöhbətgedəbil
məz.
Prezidentbildiribki,bununlabərabəryer

lərdəməsulvəzifələrətəyinolunanayrıay
rışəxslərinfəaliyyətindəneqativhallarada
rast gəlinir: “Bilirsiniz ki, bir neçə keçmiş
icrabaşçısıcinayətməsuliyyətinəcəlbedil
mişdir, bəzilərinin hökmü verilmişdir, bəzi
lərinin işləriməhkəmədədir.Buonugöstə
rirki,heçkimqanundanüstünolabilməz.
Mən bütün icra başçılarını vəzifəyə təyin
edərkən göstərişlərimdən biri o idi ki, kor
rupsiyaya,rüşvətxorluğaqarşıbizamansız
mübarizəaparmalıyıqvə icrabaşçılarıbu
radanümunəolmalıdırlar.Əfsuslarolsunki,
bəziləriəyriyollagediblərvəbugünbunun
acısınıçəkirlər.Bu,hərbirdövlətməmuru
üçündərsolmalıdır”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, sosial əda

lət,bütövlükdəədalətprinsipləri cəmiyyətin
əsas prinsiplərindən biridir və icra başçı
sı təyinolunanşəxsdə fəaliyyətindəsosial
ədalətprinsipinəəməletməlidir.Şəhidailə
lərinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. “Bilirsi
nizki,mənimşəhidailələri,müharibəəlilləri
iləçoxsaylıgörüşlərimolub.Onlarınməişət
problemləri dövlət xətti ilə həll olunur, 12
min500dənçoxşəhidailəsinədövləttərə
findənmənzillər,fərdievlərverilmişdir,min
lərləminikmaşınları verilmişdir. Bu proses
davametdirilir. Bakı, Sumqayıt vəAbşeron
rayonlarında şəhid ailələrinin evlə təminatı
məsələləriartıqyekunlaşmaqüzrədir.Digər
rayonlardadadövlətxəttiiləbuişgörüləcək.
Yəni, dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra
edir.Ocümlədənşəhidailələrini,müharibə
əlilləriniişlətəminetməküçünçoxsaylıtəd
birlərhəyatakeçirilir.Əsasodurki,yerlərdə
də bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət
göstərilsin. Rayon icra orqanlarının nüma
yəndələrionlarabiganəqalmasınlar,əksinə,
daimonlarınyaşayışıiləmaraqlansınlar,on
larınməşğulluğuiləmaraqlansınlar”,–deyə
İlhamƏliyevbildirib.
Prezident vurğulayıb ki, biz bu Qələbəni

şəhidlərimizə, müharibə əlillərinə, mühari
bə iştirakçılarına borcluyuq: “Əlbəttə, döv
lətqətiyyətgöstərdi,bizöziradəmiziortaya
qoyduq, heç nəyə baxmadan, heç kimdən
çəkinmədən, “öldü var, döndü yoxdur” de
yərək torpaqlarımızı azad etdik. Bu, dövlət
siyasətidirvədövlətingücüdür,vətəndaşla
rımızınhəmrəyliyidir.Ammaonudaheçkəs
unutmamalıdırki,azadedilmiştorpaqlarımı
zabayrağımızısancanbizimqəhrəmanəs
gər və zabitlərimiz olub.Onlar öz canlarını
fədaedib,onlarsağlamlığınıitirib,onlarheç
nəyəbaxmadan,qorxmadanölüməgedərək
Vətənimizi işğalçılardan xilas ediblər. Ona

görəhərbirdövlətməmurunun,nəinkidöv
lətməmurunun,hərbirinsanınborcudurki,
onlaraarxa,dayaqolsun.Yenədədeyirəm,
dövlət vəmənPrezident kimi daim onların
problemləriiləmaraqlanıram,buproblemləri
həlledirəm,daimonlarlabiryerdəyəm.Hər
bir dövlətməmuru da, bax, eyni hərəkətlər
etməlidir”.
Dövlətbaşçısıhəmçininhərbirrayonrəh

bərinintəşəbbüskarlıqgöstərməsininvacibli
yinidiqqətəçatdırıb.Bildiribki,bəzihallarda
yerliicraorqanlarıgözləyirlərki,dövləttərə
findənhansısalayihələricraediləcək,yada
sahibkargəlibonlarınqapısınıdöyəcək:“Siz
özünüzsahibkarlarırayonlarınızacəlbetmə
lisiniz,həmyerlisahibkarları,həmdəxarici
sahibkarları.Xüsusilənəzərəalsaqki,Göy
göl,MasallıvəLerikrayonlarınınturizmpo
tensialı çox zəngindir... Eyni zamanda, hər
üçrayondakəndtəsərrüfatınıninkişafıüçün
dəçoxgözəlimkanlarvar.Buradadamüasir
tələblərəuyğunkənd təsərrüfatıyaradılma
lıdır”.
Prezidentbildiribki,yerlərdəkəndtəsər

rüfatıüçünnəzərdətutulantorpaqlarınisti
fadəsində ciddi pozuntular var, torpaqların
qanunsuz zəbt edilməsi prosesi, əfsuslar
olsunki,genişvüsətalıb:“Bu,təkcəregion
laraaidolanməsələdeyil,Bakışəhərində,
Abşeronyarımadasındadabeləhallarvar.
Yəqin siz də bilirsiniz, bu yaxınlarda icti
maiyyətinbirqrupnümayəndəsimənəmü
raciət etmişdir ki, böyük tarixə malik olan
Buzovna qayaları bəzi insanlar tərəfindən
zəbtedilmişdir.MənBakıŞəhərİcraHaki
miyyətininbaşçısınadərhalgöstərişverdim
ki, bu məsələ araşdırılsın, mənə məruzə
edilsinvəmənəməruzəedildi.Çoxböyük
pozuntularaşkarlandı,çoxböyükpozuntu
lar. Bu qanunsuz əməllərə kimlər əl atıb?

Dövlət məmurları və bəzi dırnaqarası sa
hibkarlar!Onlarındasiyahısıvar.Bu,tarixə
qarşı,bizimtəbiətimizəqarşıcinayətdir.Bu
qayalarBakınınrəmzidir,buqayalarəsrlər
boyusahilimizingözəlliyiniəksetdirirdi.Bu
qayalarainsanlaryaxınlaşırdı,oradafilmlər
çəkilirdi.Kimsəbunuzəbtedir,onlarısındı
rır,özləriüçünvillatikir”.
“Əfsuslarolsunki,beləhallarçoxdur.Bu

gün bir daha demək istəyirəm ki, bu halla
ra qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Çünki
idarəetmədəçoxciddiislahatlaraparılır,çox
böyüktəmizləməişləriaparılır.Buişlərərə
vac verən və bəzi dövlətməmurlarını, yer
li icraorqanlarınıbuqanunsuz işlərə təhrik
edən insanlarhakimiyyətdənuzaqlaşdırıldı.
Hakimiyyət təmizlənir və insanlar da bunu
görürlər.Onagörəsizdövlətməmurlarıkimi
buhallaraçoxciddi fikir verməlisiniz.Bunu
mənsizədeyirəmvəbütündövlətorqanları
nınnümayəndələrinədeyirəm,eynizaman
da, qanunsuz işlərləməşğul olmaq istəyən
insanlaradeyirəm:Əl çəkinbundan!Cəza
landırılacaqsınız və cəzalandırılırlar.Biz ki
minsətamahına,kiminsəşəxsimaraqlarına
görə ölkəmizin uğurlu inkişafına kölgə sala
bilmərik”,–deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezident vurğulayıb ki, hər bir rayonda,

hərbiryerdəmüasiridarəetməqaydalarıtət
biqolunarsa,birçoxproblemləraradanqal
dırılacaq.Dövlətinsiyasətibundanibarətdir:
“Azərbaycanınçoxböyükperspektivlərivar,
çoxböyükpotensialıvar,xüsusiləİkinciQa
rabağ müharibəsindəki tarixi Zəfərimizdən
sonraki,bizbuədalətsizliyədəsonqoyduq,
özgücümüzlətarixiədalətibərpaetdik.Biz
müzəfər xalq kimi yaşayırıq, ləyaqətlə ya
şayırıq vəölkəmizdə işləreləgetməlidir ki,
heç bir narahatedici problem olmasın, heç
birədalətsizlikolmasın...”.

Prezident dövlət məmurlarına 
bir daha xəbərdarlıq etdi
“Kiminsə tamahına, şəxsi maraqlarına görə 

ölkəmizin uğurlu inkişafına kölgə sala bilmərik”

əvvəli səh. 1-də
Prezidentin sərəncamında “Azər

baycan Respublikasının 2022–2026cı
illərdə sosialiqtisadi inkişaf Strategi
yası”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
əlaqələndirilməsini,icrasınanəzarətivə
hesabatlılığınıhəyatakeçirməkNazirlər
Kabinetinətapşırılıb.
NazirlərKabinetiStrategiyanınhəyata

keçirilməsiiləbağlıgörülənişlər,ocüm
lədən nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra
vəziyyətibarədəildəikidəfəAzərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat
verməli,icrasıdavametməkdəolankon
sepsiya,strategiya,dövlətproqramı,milli
fəaliyyətplanlarıvəbukimidigərsənəd
lərinStrategiyailəəlaqələndirilməsi isti
qamətindəzəruritədbirlərgörməlidir.
Strategiyadanəzərdətutulmuştədbir

lərin icrasınınmonitorinqini və qiymət
ləndirilməsini,AzərbaycanRespublika
sıNazirlərKabinetininsifarişiəsasında,
İqtisadiİslahatlarınTəhlilivəKommuni
kasiyaMərkəzihəyatakeçirəcək.
Strategiyada sosialiqtisadi inkişafa

dairMilliPrioritetlər(Azərbaycan–2030)
üzrə nailiyyətlər və çağırışlar, qarşıda
duranvəzifələrdiqqətəçatdırılır.

Strategiyanın “Dayanıqlı artan rəqa
bətqabiliyyətli iqtisadiyyat üzrə strateji
çərçivə” adlı bölümündə qeyd edilir ki,
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi
və qeyrineft ixracının artırılması hesa
bına davamlı və yüksək iqtisadi artım
təmin olunacaq. Keyfiyyətli məhsul və
xidmətlərin ixracı hesabına ölkə iqtisa
diyyatı qlobaldəyər zəncirinə inteqrasi
yaediləcək.Buməqsədlədahasağlam
və rəqabətli biznes mühiti yaradılacaq,
sahibkarlığın inkişafına dövlət geniş
dəstək verəcək. Dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərin efektivliyi artırılacaq,
onlarınhesabatlılığıgücləndiriləcək.Nə
ticədəölkəiqtisadiyyatıhərilortahesab
la 3‒4%, qeyrineft/qaz ÜDMi isə illik
ortahesabla5%artacaq.Özəlsektorun
iqtisadiyyatdapayı88%əçatdırılacaq.
Eyni zamanda rəqəmsal texnologiya

larıntətbiqiimkanlarınıngenişləndirilmə
siüçünnormativhüquqibazayaradıla
caq.Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı

məqsədiləxüsusi fondlarvəinkişaf ins
titutları fəaliyyətgöstərəcək,buəsasda
internet,yüksəksürətlimobilinternet(5G
texnologiyası daxil olmaqla), xüsusilə
genişzolaqlıinternetxidmətlərininəhatə
siölkəüzrə95faizəçatacaq.
“İşğaldanazadolunmuşərazilərəBö

yük Qayıdış üzrə strateji çərçivə” ad
lı bölümdə vurğulanır ki, azad edilmiş
ərazilərdə əhalinin dayanıqlı məskun
laşması zəruri ilkin şərtlərin yaradıl
ması ilə dəstəklənəcək. İşğaldanazad
edilmiş ərazilərin təhlükəsizlik sistemi
və infrastrukturla tam şəkildə əhatəsi
nənailolunacaq.Qabaqcılşəhərsalma
qaydalarınəzərəalınmaqlabölgədəya
şayışvəqeyriyaşayışkompleksləri in
şaediləcək,müasirinfrastrukturamalik
“ağıllışəhərvəağıllıkənd”konsepsiya
ları həyata keçiriləcək. Bu əsasda bü
tün bölgə qabaqcıl standartlara uyğun
sosialiqtisadivəmədəniinfrastrukturla
tamtəminediləcək.

Strategiyanın Tədbirlər planında da
birsıravacibsahəvəistiqamətlərləbə
rabər mədəniyyət və yaradıcı sahəyə
dəayrıcayerayrılıb.
“Mədəni və yaradıcı cəmiyyətin inki

şafının təşviqi” adlı fəaliyyət istiqamə
tində 2022‒2026cı illərdəMədəniyyət
Nazirliyi və aidiyyəti qurumlar  tərəfin
dənmədəniyyət və yaradıcılıq sahələ
rindəbacarıqlarıninkişafınıtəşviqedən
maarifəndirici təşəbbüslərin, bu sahə
lərdə bacarıqların inkişafına dair təd
birlərinhəyatakeçirilməsi,ocümlədən
maarifəndirməsahəsindəhəril1qrant
proqramının vəmədəniyyət sahəsində
məlumatların artırılmasına yönəlmiş 2
yenilayihəninicrasınəzərdətutulur.
Bundan əlavə, Mədəniyyət Nazir

liyi və aidiyyəti qurumlar tərəfindən
2022‒2026cıillərdəmədəniyyətvəya
radıcılıq sahəsindəmedia platformala
rınınyaradılmasıvə fəaliyyətinin təmin
edilməsi,ocümlədənmediaplatforma

ları üzrəməlumatların çatdığı auditori
yanın hər il 10% artması, “Eculture”
Azərbaycan mədəniyyətinin rəqəmsal
laşması layihəsi çərçivəsində hər il
yazılı vəmediaməlumatlarının ümumi
həcmininartmasıüzrəmüsbətdinami
kaya nail olunması, platforma çərçivə
sindəözəltəşkilatlarlahəril2yenilayi
həninicrasıhəyatakeçirilməlidir.
Tədbirlər planında “Azərbaycan

mədəniyyətinin təbliği çərçivəsin
də yaradıcılıq sahələrinin inkişafının
dəstəklənməsi” istiqaməti üzrə Mədə
niyyət Nazirliyi, Əqli Mülkiyyət Agent
liyi və aidiyyəti qurumlar tərəfindən
2022‒2026cı illərdə strateji ölkələrdə
Azərbaycanın yaradıcı mədəniyyətinə
dair hər il 5 yeni tədbirin keçirilməsi,
dövrünsonundaxaricdəyerləşənapa
rıcı muzey və kitabxanalarda 10 yeni
guşənin yaradılması, eləcə də hər il 1
yeniyüksəkkeyfiyyətlifilminyaradılma
sı, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği
məqsədiləkeçiriləcək forumlardahər il
tərəfdaş sayının artım tempinin təmin
olunmasıvədövrünsonunadək5stra
tejiölkədəmədənimərkəzlərinaçılması
nəzərdətutulur.

Ölkənin gələcəyi üçün mədəni və yaradıcı 
cəmiyyətin inkişafı xüsusi önəm daşıyır

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət nazirinin birinci

müaviniElnurƏliyevHacıkənd
də Xan yaylağında festivala
hazırlıq işlərinin gedişi ilə ta
nış olub. Təşkilati məsələlərlə,
yaylaq ərazisində mədəniyyət
guşələrininvəsəhnələrinqurul
ması,mədəniproqramıntərtibi,
kollektivlərin çıxışları, logisti
ka məsələləri barədə məlumat
alan Elnur Əliyev festivalın la

yihə rəhbəri, “Cavadxan”Tarix
və Mədəniyyət Fondunun vit
seprezidentiMüzadilHəsənov,
təşkilatkomitəsininüzvləriiləvə
könüllülük proqramı üzrə seçil
mişgənclərləgörüşüb.
Görüşdəqeydolunub ki,mə

dəniyyətingənclərüçünəlçatan
olması,millimədəniyyətə sahib
çıxması baxımından könüllülə
rin və ümumiyyətlə, gənclərin
tədbirdə iştirakı vacibdir. Azər

baycan gəncliyininmədəni pro
seslərdəfəaliştirakıMədəniyyət
Nazirliyininstratejiməqsədlərin
dəndir.
Festivala hazırlıq işlərinin ta

mamlanması və təşkilati mə
sələlərin həlli üçün tapşırıq və
tövsiyələrini verən Elnur Əliyev
bildirib ki, Mədəniyyət Nazirliyi
milli mədəniyyətin təbliğinə yö
nəlmişbulayihəyəxüsusiönəm
verir və onun yüksək səviyyə
də keçirilməsi üçün bütün lazı
mi dəstəyi göstərir. Vurğulanıb
ki, Azərbaycan mədəniyyətinin,
tarixinin tanıdılması nazirliyin
fəaliyyətininprioritetistiqamətlə
rindənbiridir.Nazirliyinbuistiqa
mətdəhəyatakeçirdiyi tədbirlər,
ocümlədən“Yurd”layihəsihaq
qındaməlumatverilib.
Qeyd edək ki, festival məka

nında milli mədəniyyətimizin
canlandırılması – tədbirin bədii
proqramının, açılış və bağlanış
mərasimlərinin təşkili, oyun və
konsert səhnələrinin quraşdı
rılması Mədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyiiləhəyatakeçirilir.

IIMilliYaylaqFestivalınınbə
diiproqramınaAkademikMusi
qiliTeatr,PantomimaTeatrı,Şu
şaDövlətMusiqiliDramTeatrı,
BakıDövlətSirki,GəncəDövlət
DramTeatrı,GəncəDövlətKuk
laTeatrı,GəncəDövlətFilarmo

niyası,həmçininGəncə,Masallı
və Şəki regional mədəniyyət
idarələrininmusiqi,rəqsvəfolk
lorkollektivlərininçıxışlarıdaxil
dir.
Festivalşərtiolaraqüçhissə

dən ibarət olacaq: mədəniet
noqrafik hissə; milli yaylaq (id
man)oyunları;ekoetnoturizm.
Festival Mədəniyyət Nazirliyi

ilə yanaşı, TİKA – Türk Əmək
daşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi,
GənclərvəİdmanNazirliyi,Dün
ya Etnoidman Konfederasiyası,
Dövlət Turizm Agentliyi, Döv
lət MəşğulluqAgentliyi, KOBİA,
KəndTəsərrüfatıNazirliyi,Gən
cəŞəhərİcraHakimiyyəti,Göy
göl Rayon İcra Hakimiyyəti və
digər qurumların tərəfdaşlığı və
dəstəyiiləgerçəkləşəcək.
MilliYaylaqFestivalının rəsmi

saytı–myf.azfəaliyyətgöstərir.
Saytdafestivalproqramıbarədə
ətrafı məlumat almaq, həmçi
niniştiraküçünqeydiyyatdan(o
cümlədənmediaüçünakkredita
siya)keçməkmümkündür.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 
Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
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