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“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100” 
loqotipi hazırlanıb

 � Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti 100” loqotipi 
hazırlayıb. 

Nazirliyin informasiya və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata 
görə, loqotip Azərbaycan Prezidentinin 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illik yubileyi haqqında” və “2018-ci ilin 
Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi” haq-
qında sərəncamlarına əsasən hazırlanıb.

Loqotipin müəllifi Zaur Murad oğlu 
Həmzəyevdir.

Loqotip Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubiley 
tədbirlərində, eləcə də “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ili” çərçivəsində keçiriləcək 
tədbirlərdə istifadə olunacaq.

Lavrov: Rusiyanı “yanlış” prezident 
seçdiyinə görə cəzalandırırlar

 � ABŞ rusiyalıları dövlət 
başçısını “yanlış” seçdiklərinə 
görə  cəzalandırmaq istəyir.

APA-nın məlumatına görə, bunu 
BBC-yə müsahibəsində Rusiya xarici işlər 
naziri Sergey Lavrov bəyan edib.

“Onlar deyirlər ki, guya  sanksiyalar 

sadə rusiyalılara qarşı yox, yalnız 
siyasətçilər, hərbçilər və oliqarxlara 
qarşı tətbiq edilir. Bu yalandır. Onların 
arzusu, mən bunu görürəm, minlərlə, 
on minlərlə, yüz minlərlə rusiyalını 
təşvişə salmaqdır. Rusiyalıları dövlət 
başçısını “yanlış” seçdiklərinə görə  
cəzalandırmaq istəyirlər”, – deyə 
S.Lavrov qeyd edib.

Nazirin sözlərinə görə, İkinci Dünya 
müharibəsindən başlayaraq Rusiya iqtisa-
diyyatı bir çox sınaqlardan keçib: “Rusiya 
sanksiyalara davam gətirəcək. Narahat 
olmayın, biz davam gətirəcəyik”.

Suriya ordusunun aviabazalarına raket zərbələri endirilib 
 � Aprelin 17-nə keçən gecə Suriyanın Hüms 

əyalətindəki  “Şayrat”  aviabazası və Dəməşqdən  
50 kilometr şimalda yerləşən Dümeyr aerodromuna 
raket zərbələri endirilib.

APA-nın 
TASS agentliyinə 
istinadən verdi-
yi xəbərə görə, 
Suriyanın havadan 
müdafiə sistemləri 
“Şayrat” aviabaza-
sına atılan 6 raketi 
vurub. Daha 3 raket 

Dümeyrə çatmamış vurulub.
“Al Masdar” portalının 

məlumatına əsasən, zərbələr 
Suriyaya Livan 
ərazisindən daxil 
olan İsrail Hərbi-
Hava Qüvvələrinin 
təyyarələri 
tərəfindən endi-
rilib. Məlumat 
rəsmi olaraq Suriya 
hökuməti tərəfindən 
təsdiqlənməyib.

İlkin məlumata görə, 
insident nəticəsində ölən və 
yaralanan yoxdur.

“Al-Masdar”-ın digər 
məlumatına əsasən, Suriya 
havadan müdafiə sistemləri 
ölkənin hava məkanını pozan 
hərbi təyyarələr istiqamətində 
bir neçə raket buraxıblar.

İsrail Müdafiə Ordusunun 
mətbuat xidməti Suriyadakı 
insidentlə bağlı onlarda heç bir 
məlumatın olmadığını bildirib.

 

 � 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin 
ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə 
nisbətən 2,3 faiz artaraq 17 milyard 185,1 milyon 
manata çatmışdır.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, bu 
dövrdə tikinti sektoru istisna 
olmaqla, iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində istehsalın artımı 
müşahidə edilmişdir. İnfor-
masiya və rabitə sahələrində 
əlavə dəyər istehsalı 13,2 faiz, 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 
sahələrində 12,5 faiz, turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 
sahələrində 7,1 faiz, kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılıq sahələrində 4,2 faiz, 
sənaye və ticarət, nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri sahələrinin 

hər birində 2,6 faiz, digər 
xidmət sahələrində 1,3 faiz 
artmış, tikintidə isə 11,2 faiz 
azalmışdır.

Məlumatda daha sonar qeyd 
edilir ki, 2017-ci ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunda istehsal 
olunmuş əlavə dəyər 2,9 faiz, 
neft sektorunda isə 1,5 faiz 
artmışdır.                                                                                                

Rüb ərzində əhalinin hər 
nəfərinə düşən ÜDM 1755,7 
manata bərabərdir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

2018-ci ilin birinci rübü üzrə qazma, 
hasilat və ixrac göstəriciləri artıb

 � 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə üzrə neft hasilatı 2,4 faiz, 
qaz hasilatı isə 5,2 faiz artmışdır. SOCAR üzrə hasilatda müsbət dinamikanın 
əldə olunması qazma işlərinin artırılması ilə yanaşı, mövcud quyuların effektli 
istismar edilməsi və fəaliyyətsiz quyuların bərpası ilə bağlıdır.

SOCAR-dan verilən 
məlumatda deyilir ki, neft və 
qaz hasilatının sabit saxlanılması 
üzrə kompleks tədbirlərin icrası 
davam etdirilir. Aparılan qazma 
işlərinin həcmi əvvəlki ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 14 faiz 
(planda nəzərdə tutulan hədəf 
göstərici ilə müqayisədə 13 
faiz) artmışdır. Qazılan 15 quyu 
üzrə qazmanın həcmi təqribən 
40,5 min metr təşkil etmişdir. 
Bundan əlavə SOCAR-ın birgə 
müəssisələri tərəfindən 13 quyu 
qazılmışdır. İstismar edilən qu-
yularda geoloji - texniki tədbirlər 
aparılmış, 66 fəaliyyətsiz quyu 
istismara qaytarılmışdır. Bu 
tədbirlərin nəticəsində, 2018-ci ilin I rübü 
üzrə SOCAR-ın neft hasilatı sabit qalaraq, 
1,8 milyon ton təşkil etmişdir. SOCAR-ın qaz 
hasilatı isə I rüb üzrə təqribən 1,6 milyard 
kubmetr təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq 
göstəricisinə nisbətən 8 faiz artmışdır. 

Yanvar-mart aylarında ölkə üzrə neft hasi-

latı 9,7 milyon ton, qaz hasilatı isə 7,3 milyard 
kubmetr təşkil etmişdir. 

Bu ilin I rübündə “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
yataqlar blokunda 5 hasilat quyusu qazılaraq, 
təhvil verilmişdir. Ümumilikdə 2018-ci ildə 
AÇG-də 12 hasilat və 4 suvurucu quyunun 
təhvili planlaşdırılır. “Şahdəniz-1” layihəsi 

üzrə qazma işləri davam edir və bu il ərzində 
2 hasilat quyusunun tamamlanması nəzərdə 
tutulur. “Şahdəniz-2” layihəsi üzrə bir quyuda 
qazma işləri artıq tamamlanıb və il ərzində 
cəmi 5 hasilat quyusunun tamamlanması 
planaşdırılır. 

Qazma və hasilatda olduğu kimi, cari 
ilin I rübündə xam neftin ixracında da artım 
müşahidə olunmuşdur. Həmin dövr ərzində 
SOCAR tərəfindən xam neftin ixracı ötən ilin 
müvafiq göstəricilərinə nisbətən 13 faizdən 

çox artmış, 5,7 milyon ton təşkil 
etmişdir. Neft ixracının artımı, 
müxtəlif amillərlə yanaşı, SOCAR-
ın AÇG-dəki payının artırılması ilə 
də bağlıdır. 

Neft və neft-kimya 
məhsullarının ixracı yanvar-mart 
aylarında 413 min ton təşkil etmiş, 
əvvəlki ilin analoji göstəricisinə 
nisbətən cüzi dəyişmişdir. Bu da 
əsasən dizel yanacağına ölkədaxili 
tələbatın təxminən 21 faiz art-
ması ilə bağlıdır. Daxili bazarda 
tələbatın artması ilə əlaqədar dizel 
yanacağının istehsalı ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 6,4 faiz 
yüksəlmişdir. 

Kimya sənayesi məhsullarının 
ixrac həcmi artmışdır: 2018-ci ilin 

yanvar-mart aylarında yüksək təzyiqli poli-
etilen istehsalı 3 faiz artmış, məhsulun ixrac 
həcmi isə təqribən 11 faiz yüksəlmişdir. 

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Binəqədi rayonunda akademik  
Zərifə xanım Əliyevanın anım mərasimi keçirilib

 � Binəqədi rayonunda Azərbaycanda 
oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna xidmətləri 
olan Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın anım mərasimi 
keçirilib.

Tədbirdən əvvəl rayo-
nun ictimai-siyasi və mədəni 
həyatında fəal rol oynayan bir 
qrup qadın 6-cı mikrorayondakı 
Zərifə Əliyeva parkına gələrək 
burada görkəmli oftolmoloq-ali-
min abidəsini ziyarət edib, önünə 

gül dəstələri qoyaraq xatirəsini 
ehtiramla anıblar. 

Mərasimdə rayon icra 
hakimiyyəti başçısının müavini 
Aygün Əliyeva Zərifə Əliyevanın 
oftalmologiya elminin inki-
şafındakı xidmətlərindən söz 

açıb. Bildirib ki, Zərifə xanım 
Əliyevanın zəngin elmi irsi, of-
talmologiyanın müxtəlif sahələri 
üzrə apardığı tədqiqatlar, əldə 
etdiyi nailiyyətlər, yaratdığı fun-
damental əsərlər Azərbaycan tibb 

elminin tarixinə parlaq səhifələr 
kimi yazılıb. 

A.Əliyeva daha sonra xatır-
ladıb ki, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın fitri istedada malik 
novator alim, pak və nəcib bir 
insan kimi yaşadığı mənalı 

ömür yolu hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı, hər bir alim və həkim 
üçün həyat və mənəviyyat 
dərsi, kamillik və müdriklik 
məktəbidir. 

Zərifə xanım Əliyevanın 
oftalmologiya elminin inkişa-
fındakı xidmətlərindən danışan 
natiq, alimin bu sahədə apar-
dığı elmi-tədqiqat işlərinin 
böyük səmərə verdiyini diqqətə 
çatdırıb. A.Əliyeva Zərifə 
xanımın məşhur alim, istedalı 
insan olmaqla yanaşı, müasir 
müstəqil dövlətimizin memarı və 
qurucusu, bütün mənalı ömrünü 
Vətəninin və xalqının tərəqqisinə 
həsr edən dahi şəxsiyyət, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin vəfalı 
ömür-gün yoldaşı, sədaqətli dos-
tu və etibarlı silahdaşı olduğunu 
bildirib. Zərifə xanım ümummilli 
lider Heydər Əliyevin siyasi 
xəttinin layiqli davamçısı  
Prezident İlham Əliyevin ana-
sıdır. Akademik Zərifə Əliyeva 
həm də görkəmli ictimai xadim 
idi. Onun işıqlı xatirəsi daim 
ürəklərdə yaşayacaq.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Nəsimi rayonunda ilin I rübünün yekunları 
müzakirə olunmuşdur

 � Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında 
Prezident Ilham Əliyevin nitqindən irəli gələn vəzifələr Nəsimi Rayon 
Icra Hakimiyyəti başçısı yanında şuranın geniş toplantısında müzakirə 
olunmuşdur. 

Ümumrayon məclisini giriş sözü ilə 
açan Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Əsgərov Nazirlər Kabinetinin 
dövlət başçısının sədrliyi ilə keçən iclası, 
Prezident İlham Əliyevin nitqində əksini 
tapmış önəmli məsələlər, ölkə rəhbərinin 
cari dövrdə qarşıya qoyduğu vəzifələr və 
konkret tapşırıqlar barədə ətraflı məlumat 
vermişdir. Respublikada əldə olunan 
uğurların Nəsimi rayonunun sosial-iqtisadi 
həyatı üçün də səciyyəvi olduğunu qeyd 
edən başçı bildirmişdir ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə son dövrdə rayon 
ərazisində gerçəkləşdirilən irimiqyaslı 
layihələrin davamı olaraq, ilin ilk 3 ayında 
da quruculuq işləri uğurla aparılmış, istehsal 
və xidmət sahələrində növbəti irəliləyiş əldə 
edilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakı şəhərinin 
problemlərinin həllini sürətləndirmək, 
paytaxtın ümumi gözəlliyini və rahatlığını 
daha da artırmaq yönündə həyata keçirilən 
layihələr, dövlət proqramlarında nəzərdə 
tutulan məqsədyönlü quruculuq-abadlıq 
tədbirləri, daxili imkan və ehtiyatların 
kifayət qədər hərəkətə gətirilməsi bu ilin 
I rübündə də Nəsimi rayonunda sürətli 
inkişafı və genişmiqyaslı yeniləşməni təmin 
etmişdir. Makroiqtisadi göstəricilər əvvəlki 
ilin müvafiq dövründəkindən xeyli üstün 
olmuşdur. 

Sənaye istehsalı ilə məşğul olanların, 
fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərənlərin işi 
də nəzərə alınmaqla, rayon üzrə 5 faiz çox 
məhsul istehsal edilmişdir. Bunun 17 faizi 
məhsulun, 83 faizi isə xidmətlərin payına 
düşmüşdür. Tikinti kompleksində bütün 
maliyyə mənbələri hesabına 102,8 faiz 
investisiyadan istifadə edilmişdir ki, bu da 
keçən ilin müvafiq dövründəkindən çoxdur.

Nəqliyyat sektorunda 90 milyon 135 
min manatlıq və ya 7,4 faiz çox yük və 
sərnişin daşınmışdır. Rabitə müəssisələri isə 
təşkilatlara və əhaliyə 2,7 faiz çox xidmət 
göstərmişdir, bunun da 95 faizi qeyri-
dövlət rabitə müəssisələrinin payına düşür. 
Pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 37 
faiz çox istehlak malları satılmışdır. Əmtəə 
dövriyyəsinin 99,9 faizi özəl sektorun payı-
na düşur. 

Orta aylıq əməkhaqqı ötən ilin yanvar-
fevral ayları ilə müqayisədə 9,2 faiz artmış-
dır. 2018-cı ilin I rübündə 1060 yeni iş yeri 
açılmışdır, onların hamısı daimidir.

Məruzəçi daha sonra bildirmişdir ki, 
Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, 
yararsız və ya qəzalı vəziyyətdə olan bina-
larda yaşayan sakinlərinin mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, şəhərsalma 
normalarına cavab verməyən, ümumu 
görünüşə xələl gətirən yaşayış binalarının və 
obyektlərinin sökülərək yenidən qurulması, 
yeni yaşayış binalarının inşa edilməsi, əlavə 

iş yerlərinin açılması ilə bağlı Nəsimi RİH 
məqsədyönlü işlər aparır. 32 layihə razılaş-
dırılmış, 21 layihə üzrə söküntü və tikinti 
işləri aparılır.

Ümumiyyətlə, rayon ərazisində xidmət 
təşkilatları və digər podrat qurumları rüb 
ərzində çoxsaylı yenidənqurma, təmir-
tikinti, abadlıq, təmizlik və yaşıllaşdırma 
işləri aparmışdır. Əhalinin su, elektrik ener-
jisi, qaz və istilik təchizatı daim nəzarətdə 
saxlanılmış, qəzalar dərhal aradan qaldı-
rılmış, xidmətin səviyyəsi yüksəldilmişdir. 
Ərazidəki təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 
və digər humanitar sahə müəssisələrinin 
ahəngdar fəaliyyəti təmin edilmiş, hər 
sahədə səmərəli iş qurulmasına kömək 
göstərilmişdir. Əhalinin tibbi müayinədən 
keçirilməsinə başlanmış, bugünədək 55 
mindən artıq sakin pulsuz yoxlanışdan 
keçmişdir.

İclasda Nəsimi Rayon MKTB rəisi 
Elman Yəhyayev, Sosial Müdafiə Fondu 
rayon şöbəsinin müdiri Əsgər Əsgərov, 
Sukanal İdarəsinin rəisi İntiqam Tağıyev, 
“Azərişıq” ASC rayon şöbəsinin rəisi 
Həbib Əzizov əhalinin zəruri ehtiyacları-
nın ödənilməsi yönündə həyata keçirilmiş 
tədbirlər və qarşıda duran məsələlərdən 
söhbət açmışlar.

İclasda əldə olunmuş nailiyyətlərlə 
yanaşı, həllini gözləyən problemlər, nəzərdə 
tutulan abadlıq-quruculuq layihələri, 
vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı görülən 
işlər də müzakirə olunmuşdur. Qəbul 
olunmuş qərarda, səslənmiş təkliflər nəzərə 
alınmaqla, ilin II rübünün konkret vəzifələri 
əksini tapmışdır.

R.TAHIR,  
“Xalq qəzeti”

Turistlər üçün istənilən yerdə 
fasiləsiz və sürətli internet

 � Azərbaycan Konqreslər Bürosunun (AKB) “Simbrella” şirkəti ilə 
birgə təşəbbüsü olan “WokiFi” layihəsi start götürüb.

Layihə turistlərə və mehmanxana qonaq-
larına portativ Wi-Fi təminatlı 4G cihazlarını 
icarəyə götürməyə imkan verir.

“Simbrella” şirkətinin hazırladığı proqram 
təminatına malik olan mövcud xidmətin uni-
kallığı ondadır ki, qonaqlar ölkəmizin istənilən 
nöqtəsində ayrıca internet xidmətindən istifadə 
etmək imkanı qazanacaqlar. Bu cihazı icarəyə 
götürməklə, fasiləsiz və sürətli internetdən 
maşında, küçədə, təbiət qoynunda, hətta 
çimərlikdə də istifadə etmək olar. Yüksək 
sürətli portativ Wi-Fi qurğusuna eyni zamanda 

beş cihazın qoşulması mümkündür.
Turistlər və qonaqlar bu imkandan 

istifadəyə başlayarkən, təqdim edən otelin 
səhifəsində xidməti aktivləşdirə və təklif 
edilən tarif planlarından birini seçə bilərlər. 
Xidmətə görə ödəniş, digər əlavə xidmət haq-
ları kimi, otelin hesab-fakturasına daxil edilir. 

Hələlik layihə pilot mərhələsindədir və 
yalnız Bakının bəzi otellərində təqdim edilir. 
Xidmətin tətbiqi ölkənin imicinə müsbət 
təsir göstərməklə, turistlərin nəzərində 
Azərbaycanın cəlbediciliyini daha da  

artıracaq və turizm sənayesi üçün əlavə 
mənfəət mənbəyi yaradacaq.
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İki qardaş ölkə arasında 
milli dəyərlərimizin təbliği

 � Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 
muzey-sərgi kompleksində “Türk Islam sənətləri” adlı 
sərgi açılıb. Sərgidə müxtəlif janrlarda hazırlanmış 80-
dən artıq sənət əsəri nümayiş etdirilir. Sərgi Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, Bakı Yunus Əmrə Institutu və 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının birgə 
təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib. 

Tədbirdə çıxış edən 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyasının rektoru, Xalq 
rəssamı Ömər Eldarov sərginin 
əhəmiyyətindən danışıb. O qeyd 
edib ki, bu sərgi Türkiyə və 
Azərbaycan xalqlarının, bütün 
dövrlərdəki kimi, bu gün də bir 

yerdə və həmrəy olduqlarının 
təcəssümüdür.

Sonra Bursa bələdiyyəsinin 
sədri Hikmət Şahin sərginin 
əhəmiyyətindən söz açıb. 
Qeyd edib ki, son illər iki 
qardaş ölkə arasında əlaqələr 
daha sıx şəkildə inkişaf edir. 
Ulu öndər Heydər Əliyev 
hər zaman Azərbaycan-
Türkiyə münasibətlərinə 
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu 
sərginin Bakıda keçirilməsi 
iki qardaş ölkə arasında 
mədəni əməkdaşlığın daha 
bir nümunəsidir. Biz bu 
sərgi vasitəsilə ortaq milli 
dəyərlərimizi təbliğ edirik. 

Tədbirdə çıxış edən Milli 
Məclisin deputatı Qənirə Pa-
şayeva, Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin rəsmisi Qalib Qa-
sımov sərginin təşkilini yüksək 
qiymətləndiriblər. Sonra qonaq-
lar sərgi ilə tanış olublar. Sərgi 
aprelin 22-dək davam edəcək. 

Ülviyyə VAHIDQIZI, 
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