
Bakının Vaşinqtonla münasibətləri 
qarşılıqlı etimada əsaslanır 

 � Bu günlərdə ABŞ Nəqliyyat Komandanlığının komandanı, general 
Stefen Lyonsun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev nümayəndə heyətini qəbul edib. 
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələr uzun tarixə 
malikdir və ən müxtəlif istiqamətləri, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji və 
müdafiə sahələrini əhatə edir. Amerikalı general, öz növbəsində vurğulayıb ki, 
Vaşinqton Bakı ilə əlaqələrinin güclənməsində maraqlıdır. Belə ki, ABŞ üçün 
Azərbaycan ilə strateji əlaqələr çox böyük önəm daşıyır.

Yeri gəlmişkən, Bakının Vaşinqtonla 
hərtərəfli əlaqələrinin genişlənməsi ölkə 
ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanaraq 
təqdir olunur. Bakı Slavyan Universitetinin 
jurnalistika kafedrasının dosenti, fəlsəfə üzrə 
fəlsəfə doktoru Mübariz Əhmədov bu barədə 
dedi: 

– Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan-
ABŞ əlaqələri möhkəm bünövrə üzərində 
qurulub. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycanın dünyanın bir sıra böyük 
dövlətləri, o cümlədən Birləşmiş Ştatlarla qar-
şılıqlı inam və etimada əsaslanan əlaqələrinin 
qurulması üçün gərgin səylər göstərir və 
buna nail olurdu. Təqdirəlayiq haldır ki, 
Azərbaycanın parlaq gələcəyinə xidmət edən 

bu siyasi xətt ümummilli liderin ən layiqli 
davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən yeni dövrün tələblərinə uy-
ğun olaraq böyük uğurla davam etdirilir. 

Reallıq budur ki, Bakının Vaşinqtonla 
münasibətləri qarşılıqlı etimada əsaslanır. Ona 
görə də uzunmüddətli olacaq.  Azərbaycan ilə 
ABŞ arasında əlaqələrin genişlənməsi hər iki 
xalqın və dövlətin strateji maraqlarına xidmət 
edir. Azərbaycan Əfqanıstanda beynəlxalq 
sülh və sabitliyə ciddi töhfə verən ölkələrdən 
biridir. Rəsmi Vaşinqton bu amili daim yüksək 
qiymətləndirir. 

General Stefen Lyons Bakının 
Əfqanıstandakı Qətiyyətli Dəstək Missiyasın-
da nəqliyyat sahəsinə böyük dəstək verməsini 

yüksək qiymətləndirib. O, Əfqanıstanda 
xidmət etmiş hərbçi kimi Azərbaycanın bu 
ölkədə yüksək səviyyədə həyata keçirdiyi 
işlərin şahidi olduğunu xüsusi qeyd edib.

Sonda bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. 
Sirr deyil ki, işğalçı Ermənistan hökuməti 
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət sahəsində 
əldə etdiyi böyük uğurlardan ciddi narahat 
olub. Bakı ilə Vaşinqton arasında hərtərəfli 
əlaqələrin güclənməsi Ermənistan rəhbərliyini 
təşvişə salıb. Lakin təcavüzkar ölkə Azərbaycan 
dövlətinin ədalətli, konstruktiv xarici siyasi 
kursuna xələl gətirmək gücündə deyildir. 

Söhbəti yazdı:   
M.HACIXANLI,   

“Xalq qəzeti”

Bakıda gənclər təşkilatlarının 
V Respublika sərgisi açılıb

 � Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə noyabrın 13-də “Baku Crystal Hall”un Media 
Mərkəzində 100-dən çox gənclər təşkilatının təmsil 
olunduğu V Respublika sərgisi açılıb.

Sərginin açılışında Baş 
nazirin müavini Əli Əhmədov, 
Prezident Administrasiyası-
nın gənclər siyasəti və idman 
məsələləri şöbəsinin müdiri 
Yusuf Məmmədəliyev, gənclər 
və idman naziri Azad Rəhimov, 
eləcə də gənclər təşkilatlarının 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Sərgi ilə tanışlıq zamanı 
məlumat verilib ki, V Res-
publika sərgisində gənclər 
təşkilatlarına özlərini təqdim 
etmələri, nailiyyət və imkan-
larını göstərmələri, təcrübə 
mübadiləsi aparmaları və ictimai 
əlaqələrini genişləndirmələri 
üçün əlverişli şərait yaradılıb. 

Respublikamızdakı Gənclər 
evlərinin də təmsil olunduğu 
sərgi çərçivəsində gənclər üçün 
müxtəlif mövzularda təlimlər 
və maarifləndirici tədbirlər də 
keçirilir.

Gənclər və idman naziri-
nin müavini İntiqam Babayev 
sərgi ilə bağlı jurnalistlərə 
açıqlamasında bildirib ki, 
belə tədbirlər ölkəmizdə fəal 
gənclərin müəyyənləşdirilərək 
üzə çıxarılması, onların bilik və 

bacarıqlarının inkişafı baxı-
mından mühüm rol oynayır. 
Bugünkü sərgidə 11 Gənclər evi 
və 85 gənclər təşkilatı iştirak 
edir ki, bu da V Respublika 
sərgisinin miqyasının ildən-ilə 
genişləndiyini göstərir. Ənənəyə 
əsasən, sərgidə Azərbaycanın 
aparıcı gənclər təşkilatlarının 
fəaliyyəti, dövlət gənclər 
siyasəti çərçivəsində icra 
olunan proqramlar və qazanılan 
uğurlar nümayiş olunur. Belə 
sərgilər fəal gənclərin işlərini 
ictimaiyyətə geniş şəkildə çat-
dırmaq baxımından da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir və bu, 
tədbirin əsas hədəfidir.

Qeyd edək ki, sərgi 
 Prezident İlham Əliyevin 
2017-ci il 15 sentyabr tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan gəncliyi 2017-
2021-ci illərdə” Dövlət Proqra-
mının 5.7.4-cü yarımbəndinin 
(Gənclər təşkilatlarının 
fəaliyyətinin təşviq edilməsi, 
onların həyata keçirdikləri 
layihə və tədbirlər haqqında 
cəmiyyətin məlumatlandırılması 
və gənclərin ictimai fəaliyyətə 
cəlb olunmalarının stimul-
laşdırılması məqsədi ilə 
sərgilərin təşkil edilməsi) icrası 
istiqamətində təşkil olunub.

AZƏRTAC

514 noyabr 2018-ci il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Lisenziya və ya 
icazə verən orqanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının 
və əlavəsinin verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırıl-
masının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı 
vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün son müddətlər”in, 
“Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan informa-
siya sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala 
inteqrasiyası üçün son müddətlər”in və “İnformasiya sistemlərinin 
“Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün texniki 
tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 29 dekabr tarixli  
615 nömrəli, “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 yanvar tarixli 16 nömrəli, 
“İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün 
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil qrantının 
verilməsi Qaydaları, o cümlədən təhsil qrantının məbləği”nin təsdiq 
edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 fevral tarixli 54 nömrəli, “Ailə tipli, 
icma əsaslı, qısamüddətli təlim qruplarında məktəbəqədər təhsilin 
təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 28 fevral ta-
rixli 64 nömrəli, “Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları 
üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində 
təhsil qrantının verilməsi Qaydaları, o cümlədən təhsil qrantının 
məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 mart tarixli  
107 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə 
Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 
18 iyul tarixli 311 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il  
12 iyun tarixli 1189-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 5 iyul tarixli 164 nömrəli Fərmanının 
1.2-ci və 1.4-cü bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr 
tarixli 615 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2560) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli 
əlavə - “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan infor-
masiya sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala 
inteqrasiyası üçün son müddətlər”in cədvəlinə aşağıdakı məzmunda 13.2-
ci bənd əlavə edilsin:

13.2.
“Şagird-məzun” 
Dövlət Elektron 
Məlumat Sistemi

- şəxsin soyadı, adı və atasının adı 
- təhsil müəssisəsinin adı 
- təhsil haqqında sənədin seriyası və nömrəsi 
- təhsil haqqında sənədin verilməsi tarixi 
- təhsil sənədi üzrə ixtisas (ixtisas olduğu halda) 
- təhsil səviyyəsi

1 yanvar 
2019-cu il

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 yan-
var tarixli 16 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 1, maddə 132) ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrinə qəbul Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. aşağıdakı məzmunda 2-1-ci və 2-2-ci hissələr əlavə edilsin:
“2-1. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə 1 yaşdan 7 yaşadək uşaqlar qəbul 
edilirlər:

2-1.1. körpələr evi-uşaq bağçası - 1 yaşdan 7 yaşadək;
2-1.2. uşaq bağçası - 3 yaşdan 7 yaşadək.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrinə uşaqlar sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna və 
yaş səviyyəsinə uyğun qruplara qəbul olunurlar.

2-2. Sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə 1 yaşdan  
7 yaşadək uşaqlar qəbul edilirlər:

2-2.1. körpələr evi-uşaq bağçası - 1 yaşdan 7 yaşadək;
2-2.2. uşaq bağçası - 3 yaşdan 7 yaşadək.”;
2.2. 4.6-cı bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 

edilsin və aşağıdakı məzmunda 4.7-ci bənd əlavə edilsin:
“4.7. vərəm infeksiyasının erkən başlanğıc dövrü, kiçik və sönən 

formalı vərəmli uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş sanator tipli məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsinə uşaqların qəbulu üçün vərəm əleyhinə dispanser, 
dispanser olmadıqda isə rayon (şəhər) mərkəzi xəstəxanası tərəfindən 
verilmiş göndəriş.”;

2.3. Qaydaya əlavənin “Ərizəyə əlavə olunan sənədlər” hissəsinin al-
tıncı abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin 
və aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:

“- vərəm infeksiyasının erkən başlanğıc dövrü, kiçik və sönən forma-
lı vərəmli uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş sanator tipli məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsinə uşaqların qəbulu üçün vərəm əleyhinə dispanser, dispanser 
olmadıqda isə rayon (şəhər) mərkəzi xəstəxanası tərəfindən verilmiş 
göndəriş.”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 fevral 
tarixli 54 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 2, maddə 358) ilə təsdiq edilmiş “İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün Azərbaycan Respublikasının 
ali təhsil müəssisələrində təhsil qrantının verilməsi Qaydaları, o cümlədən 
təhsil qrantının məbləği”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 1.1-ci və 2.2-ci bəndlərdə “tibb təhsili üzrə əsas təhsil” sözləri 
“əsas (baza ali) tibb təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. Qaydalara əlavə - “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 
vətəndaşları üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində 
verilən təhsil qrantının məbləği”ndə “tibb təhsili üzrə əsas təhsil” sözləri 
“əsas (baza ali) tibb təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 28 fevral 
tarixli 64 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 2, maddə 367) ilə təsdiq edilmiş “Ailə tipli, icma əsaslı, 
qısamüddətli təlim qruplarında məktəbəqədər təhsilin təşkili Qaydası”nın 
6.4.3-cü yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“6.4.3. yaradıcılıq və inkişaf mərkəzində;”.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 mart 

tarixli 107 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 617) ilə təsdiq edilmiş “Qoşulmama 
Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün Azərbaycan Respublikasının 
ali təhsil müəssisələrində təhsil qrantının verilməsi Qaydaları, o cümlədən 
təhsil qrantının məbləği”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.1-ci və 2.2-ci bəndlərdə “tibb təhsili üzrə əsas təhsil” sözləri 
“əsas (baza ali) tibb təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. Qaydalara əlavə - “Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin 
vətəndaşları üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində 
verilən təhsil qrantının məbləği”ndə “tibb təhsili üzrə əsas təhsil” sözləri 
“əsas (baza ali) tibb təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il  
18 iyul tarixli 311 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2018, № 7 (II kitab), maddə 1644) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar 
Çərçivəsi”nin 4.3-cü bəndinin yeddinci abzasında, 4.5-ci bəndinin ikinci 
cümləsində və 4.7-ci bəndində “baza ali” sözləri “əsas (baza ali)” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Beynəlxalq təşkilatlar 
Ermənistandan üz döndərir 

Bunu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatının Astana sammiti də təsdiqlədi
 � Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsi, 

həmçinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 
hörmətsizliyi, qonşu dövlətlərin torpaqları hesabına 
öz ərazisini genişləndirmək niyyəti dünya ictimaiyyəti 
tərəfindən etirazla qarşılanır. Ölkədə baş verən hakimiyyət 
dəyişikliyindən sonra həm yerli, həm də xarici ekspertlər 
güman edirdilər ki, “məxməri inqilab” yolu ilə hakimiyyəti 
ələ alan Nikol Paşinyan demokratik prinsiplərin inkişafına 
önəm verəcək, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 
ermənilərin ayaqları altından yığışdıracaq. Ancaq, sən demə, 
“meydan qəhrəmanı”nın verdiyi vədlər hakimiyyət uğrunda 
mübarizədə istəyinə nail olmaq üçün  planlaşdırılıbmış. Bunu 
sonrakı hadisələr də təsdiqlədi.

Nikol Paşinyanın ilk gündən 
seçdiyi yol onun hansı əqidənin 
sahibi olduğunu müəyyənləşdirdi. 
Gündüz danışdıqlarını axşam 
təkzib edən, ziddiyyətli bəyanatlar 
verən və beynəlxalq tədbirlərdəki 
çıxışları  bu adamın diplo-
matiyadan tam uzaq və siyasi 
baxışlarının çox məhdud olması 
barədə beynəlxalq ictimaiyyətdə 
lazımi fikir formalaşdırdı. Onun 
bəyanatları bir daha təsdiqlədi ki,  
hökumət başçısı Dağlıq Qarabağ 
hadisələrindən və  beynəlxalq 
hüquq normalarından tamamilə 
bixəbərdir. Onun ziddiyyətli 
fikirləri  beynəlxalq təşkilatların 
keçirdiyi tədbirlərdə təəccüb  və 
gülüş doğurur.  Artıq beynəlxalq 
təşkilatlar da Nikol Paşinya-
na ümid etmir, ona inanmır və 
Ermənistanın bundan da pis 
vəziyyətə düşəcəyinə şübhə 
etmirlər. Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) 
Astana sammitində  bu reallıq 
özünü  açıq şəkildə büruzə verdi. 

KTMT-nin Astana sammiti 
Ermənistan diplomatiyasının 

məğlubiyyəti ilə yadda qaldı.  
Erməni politoloqları və yerli 
kütləvi informasiya vasitələrində 
dərc olunan məqalələr də bu 
görüşün  nəticələrini Ermənistanın  
qurumdakı  fəaliyyətinin  iflasa 
uğradığını bildirirlər.  İşğalçı 
ölkənin 2020-ci ilə qədər bu 
təşkilatda söz sahibi olmaq 
niyyətinin puç olduğunu Ni-
kol Paşinyanın yarıtmaz siyasi 
fəaliyyəti ilə əlaqələndirirlər.

Artıq beynəlxalq ekspertlər 
də etiraf edirlər ki, hazırda 
Ermənistanda baş verən hadisələr, 
qeyri-sabit daxili siyasət, 
diplomatik fəaliyyətdəki uğur-
suzluq və yarıtmaz xarici siyasət  
səbəbindən Ermənistanın  KTMT- 
dəki təsiri digər üzvlər tərəfindən 
faktiki olaraq sıfıra endirilib.  
İşğalçı dövlətin bu təşkilatdakı 
fəaliyyəti artıq formal xarakter 
daşıyır.

Yuri Xaçaturovun  KTMT-
in baş katibi vəzifəsindən azad 
edilməsi Ermənistan üçün 
gözlənilməz, həm də çox ağır 
bir zərbə oldu. Bununla da 

işğalçı ölkə  2020-ci ilə qədər bu 
təşkilatda söz sahibi olmaqdan 
məhrum edildi.  Y.Xaçaturov 
cəmi ilyarım idi ki, bu vəzifədə 
işləyirdi. Ermənistanın məqsədi 
isə növbəti ilyarım ərzində də bu 
postu əldə saxlamaq idi. Ona görə 
də N.Paşinyan  baş katiblik pos-
tunun Ermənistana aid olduğunu 
əsas gətirərək, Xaçaturovun yerinə 
digər namizəd irəli sürüb. Lakin  
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan 
Nazarbayevin  həmin vəzifəni 
Ermənistan nümayəndəsinin yox, 
Belarus nümayəndəsinin tutması 
barədə çıxışı Ermənistana sarsıdı-
cı zərbə oldu. 

İşğalçı ölkənin daha bir 
diplomatik uğursuzluğu  isə 
KTMT çərçivəsində müşahidəçi 
və tərəfdaş dövlətin hüquqi 
statusunu müəyyən edən sənədin 
imzalanması oldu.  Ermənistan 
tərəfi bütün  vasitələrlə bu 
sənədin imzalanmasına mane 
olurdu. Çünki yaxşı bilirdirlər 
ki,  KTMT öz nizamnaməsində 
dəyişiklik etməklə həmin təşkilat 
yanında müşahidəçi dövlət 
statusu müəyyən ediləcək. Bu 
dəyişiklikdə Azərbaycanın 
regiondakı nüfuzu,  Cənubi 
Qafqazda  reytinqi və beynəlxalq 
aləmdə mövqeyinin  getdikcə 
möhkəmlənməsi əsas rol oynayıb. 
Artıq Ermənistan rəhbərliyinə 
bəlli oldu ki, hər zaman güvəndiyi 
KTMT – də Azərbaycanın nüfuzu  
daha yüksəkdir.  Bu da işğalçı 
ölkə üçün növbəti diplomatik 
məğlubiyyət oldu. 

Yuri Xaçaturovun digər 
erməni namizədlə əvəzlənməsindən 
imtina edilməsinin əsas 

səbəbləri sırasında  Ermənistanın  
beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə hörmətsizliyi, 
bu ölkənin qonşu dövlətlərin 
ərazilərinə göz dikməsi, bu gün 
də düzgün yol müəyyənləşdirə 
bilməməsi öz əksini tapıb. Qərbin 
nümayəndələrini görəndə “Biz 
sizinləyik”, Rusiyanın dövlət  
rəsmiləri ilə görüşəndə  “Sizinlə 
həmrəyik”  demələri Ermənistanı 
beynəlxalq təşkilatlardan təcrid edir. 

Astana sammitinin Ermənistan 
üçün rüsvayçılıqla yekunlaş-
masından dərhal sonra erməni 
mətbuatında Qazaxıstan Prezidenti 
Nursultan Nazarbayevin Belarus 
Prezidenti Aleksandr Lukaşen-
ko ilə Ermənistana qarşı, guya 
qabaqcadan razılaşdırılmış plan 
qurulması  ilə bağlı ittihamlar-
la dolu məqalələr dərc olunub.  
Ancaq bütün  bunların heç bir 
faydası yoxdur. Görünən odur ki, 
baş katiblik vəzifəsi və 2020-ci ilə 
qədər təşkilatda söz sahibi olmaq 
Ermənistanın əlindən alındı. 

Ermənistanın  Astana 
sammitində rüsvayçı diplo-
matik məğlubiyyətinin  böyük 
siyasi əhəmiyyəti var. Çünki 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
tənzimlənməsi prosesində və 
Azərbaycanın işğal altında olan 
ərazilərinin öz ordusunun gücü 
ilə azad etməyə qadir olduğu-
nu bəyan edəndə, Ermənistan 
dərhal  Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatının  imkan 
və potensialından istifadə edərək, 
ölkəmizi hədələyirdi. Lakin 
Astana  sammiti Ermənistanın 
bütün ümidlərini puç elədi və 
güvənc yeri sıradan çıxdı. İşğalçı 
ölkə növbəti diplomatik uğursuz-
luğa məruz qaldı. Daha  KTMT   
vasitəsilə  ölkəmizə hədə-qorxu 
gələ bilməyəcək. Çünki bu təşkilat 
Ermənistanla yox, Azərbaycanla  
daha  sıx əməkdaşlıq  etmək 
niyyətində olduğunu gizlətmədi. 
Astana sammitində də bunun 
şahidi olduq.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

İrəvan növbəti zərbəni Astanada aldı
 � Dünyada Ermənistana və ermənilərə olan inam tamamilə 

tükənib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Astanada keçirilən 
sammitində bu fakt özünü daha qabarıq şəkildə göstərdi. Xatırladaq ki, 
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının ( KTMT) ali orqanı Kollektiv 
Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə Ermənistanın nümayəndəsi olan Yuri 
Xaçaturov KTMT-nin baş katibi vəzifəsindən vaxtından əvvəl azad edilib.

Bu məğlubiyyətdən utanmayan 
Ermənistan rəhbərliyi yeni baş katibin də məhz 
erməni olması təklifi ilə çıxış edib. Sammitə ev 
sahibliyi edən Qazaxıstan Prezidenti Nursul-
tan Nazarbayev isə ermənilərin bu təklifinin 
reallaşmasına imkan verməyib. Qazaxıstan 
Prezidenti, rus dili üzrə əlifba ardıcıllığına 
görə Ermənistandan sonra növbəti baş katibin 
Belarusu təmsil etməli olduğunu söyləyib. 
Nəticə etibarilə, Ermənistan üzv olduğu 
KTMT çərçivəsində də özünü tamamilə təcrid 
olunmuş vəziyyətə salıb. Sammitin video ya-
zılarında da Ermənistan nümayəndə heyətinin 

küskün şəkildə olması özünü aydın göstərir.
Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan təkcə 

regiondakı sülh və sabitliyə zərbə vur-
mur. Bu ölkə regiondakı bütün əməkdaşlıq 
münasibətlərinə də mane olmaqdadır. Məsələn, 
bildirilir ki, təsis olunandan bəri KTMT-yə 
Ermənistan qədər zərbə vuran ikinci bir dövlət 
olmamışdır. KTMT-nin baş katibinə qarşı digər 
üzv dövlətlərlə məsləhətləşmədən cinayət 
işinin açılması təşkilatın nizamnaməsinə ən 
böyük hörmətsizlikdir. Açıq şəkildə bildirilir 
ki, Ermənistan qonşu dövlətlərə münasibətdə 
yürütdüyü siyasətinə görə KTMT üçün əlavə 

yük və problemdən başqa bir şey deyildir.
Ona görə də, düşünürəm ki, general Yuri 

Xaçaturovun rəhbərlikdən kənarlaşdırıldığı 
kimi, Ermənistanın da KTMT-dən xaric 
edilməsi regionun sürətli inkişafına səbəb 
olardı.

Azər HƏSRƏT,  
Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə 

Heyətinin üzvü

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Pambıq və tütün istehsalçı-
larına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
subsidiyanın verilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2016-cı il 3 noyabr 
tarixli 439 nömrəli, “Barama istehsalı ilə 
məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək 
istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün 
növ yaş baramanın hər kiloqramına görə 
verilən subsidiyanın məbləğinin müəyyən 
edilməsi və “Barama istehsalı ilə məşğul 
olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı 
müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş 
baramanın hər kiloqramına görə subsidi-
yanın verilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2017-ci il 10 mart tarixli 85 
nömrəli və “Şəkər çuğundurunun emalı ilə 
məşğul olan hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata 
keçirən fiziki şəxslərə təhvil verilmiş şəkər 
çuğundurunun hər tonuna görə onun isteh-
salçılarına subsidiya verilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 2 avqust 
tarixli 311 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin institusional 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər və “Azərbaycan Respubli-
kasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun 
yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haq-
qında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 
 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin  2018-ci il 31 iyul tarixli 225 nömrəli 
Fərmanının 4.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 3 noyabr tarixli 439 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 11, maddə 
1927; 2017, № 6, maddələr 1227, 1239) ilə 

təsdiq edilmiş “Pambıq və tütün istehsal-
çılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
subsidiyanın verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.1-ci bənddə “rayon və şəhər 
idarələri (bundan sonra – kənd təsərrüfatı 
idarələri)” sözləri “dövlət aqrar inkişaf 
mərkəzləri (bundan sonra - DAİM)” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.2. 2.3-cü, 2.4-cü, 3.3-cü, 3.6-cı və 3.8-ci 
bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “kənd 
təsərrüfatı idarəsi” sözləri ismin müvafiq halla-
rında “DAİM” abreviaturası ilə əvəz edilsin;

1.3. 3.4-cü, 3.5-ci, 3.9-cu və 4.1-ci 
bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “Kənd 
təsərrüfatı idarəsi” sözləri ismin müvafiq halla-
rında “DAİM” abreviaturası ilə əvəz edilsin;

1.4. Qaydaya 5 nömrəli əlavədə “rayon 
(şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinə” sözləri 
“dövlət aqrar inkişaf mərkəzinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.5. Qaydaya 6 və 7 nömrəli əlavələrdə 
“rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi” 
sözləri “dövlət aqrar inkişaf mərkəzinin direk-
toru” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 85 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 484) ilə 
təsdiq edilmiş “Barama istehsalı ilə məşğul 
olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı 
müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş 
baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın 
verilmə Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1. 2.1-ci bənddə “rayon (şəhər) kənd 
təsərrüfatı idarəsi (bundan sonra – kənd 
təsərrüfatı idarəsi)” sözləri “dövlət aqrar inki-
şaf mərkəzi (bundan sonra - DAİM)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2. 2.3-cü, 2.4-cü, 3.2-ci, 3.8-ci, 3.11-ci 
və 3.13-cü bəndlərdə ismin müvafiq halla-
rında “kənd təsərrüfatı idarəsi” sözləri ismin 
müvafiq hallarında “DAİM” abreviaturası ilə 
əvəz edilsin;

2.3. 3.3-cü, 3.12-ci və 4.1-ci bəndlərdə 

“Kənd təsərrüfatı idarəsi” sözləri “DAİM” 
abreviaturası ilə əvəz edilsin;

2.4. Qaydaya 3 və 6 nömrəli əlavələrdə 
“rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi” 
sözləri “dövlət aqrar inkişaf mərkəzinin direk-
toru” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5. Qaydaya 5 nömrəli əlavədə “rayon 
(şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinə” sözləri 
“dövlət aqrar inkişaf mərkəzinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 2 avqust tarixli 311 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 8, maddə 
1601) ilə təsdiq edilmiş “Şəkər çuğunduru-
nun emalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə və 
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti 
həyata keçirən fiziki şəxslərə təhvil verilmiş 
şəkər çuğundurunun hər tonuna görə onun is-
tehsalçılarına subsidiya verilməsi Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bənddə “rayon və şəhər 
idarələri (bundan sonra – kənd təsərrüfatı 
idarələri)” sözləri “dövlət aqrar inkişaf 
mərkəzləri (bundan sonra - DAİM)” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.2. 2.3-cü, 2.4-cü, 3.3-cü, 3.6-cı, 3.8-ci 
və 3.10-cu bəndlərdə ismin müvafiq halla-
rında “kənd təsərrüfatı idarəsi” sözləri ismin 
müvafiq hallarında “DAİM” abreviaturası ilə 
əvəz edilsin;

3.3. 3.4-cü, 3.5-ci, 3.9-cu, və 4.1-ci 
bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “Kənd 
təsərrüfatı idarəsi” sözləri ismin müvafiq halla-
rında “DAİM” abreviaturası ilə əvəz edilsin;

3.4. Qaydaya 5 nömrəli əlavədə “rayon 
(şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinə” sözləri 
“dövlət aqrar inkişaf mərkəzinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.5. Qaydaya 6 və 7 nömrəli əlavələrdə 
“rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi” 
sözləri “dövlət aqrar inkişaf mərkəzinin direk-
toru” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

№ 483

№ 484

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2018-ci il

Bakı şəhəri, 12 noyabr 2018-ci il


