
 � Ermənistan parlamenti dünən keçirilən xüsusi 
iclasında baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol 
Paşinyanın hökumət başçısı postuna seçilməsinə razılıq 
verməyib.

İclasda onun namizədliyini 
heç bir deputat dəstəkləməyib. 
Belə ki, 11 nəfər bitərəf qalıb,  
1 nəfər əleyhinə səs verib. 
Əslində bu səsvermə Ermənistan 
konstitusiyasına uyğun olaraq,  
parlamentin buraxılması barədə 
qərar qəbul olunmasını təmin 
etmək məqsədilə keçirilirdi.

Daha öncədən qeyd edilmiş-
di ki, parlamentdə keçiriləcək 
səsvermə zamanı o, baş nazir 

seçilməyəcəyi təqdirdə parla-
ment buraxılacaq. Konstitusiya-
ya əsasən yeni seçki parlamentin 
buraxılmasından sonra 30 
gündən tez, 45 gündən gec ol-
mayaraq keçirilməlidir. Növbəti 
seçkilərin vaxtı ölkə prezidenti 
tərəfindən elan olunacaq.

Qeyd edək ki, Paşinyanın 
baş nazir vəzifəsinə namizədliyi 
"Yelk" partiyası tərəfindən irəli 
sürülüb.

“Xalq qəzeti”

Paşinyanın baş nazir postuna namizədliyi qəbul edilmədi

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Meksikanın 
Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

 � Oktyabrın 23-də Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 
general-leytenantı Səfər Mehdiyev Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Xuan 
Rodriqo Labardini Floreslə görüşüb.

Səfiri səmimiyyətlə salamlayan Səfər 
Mehdiyev Azərbaycanla Meksika ara-
sında həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə 
əlaqələrdən məmnunluqla bəhs edib. Komitə 
sədri hər iki ölkənin geniş iqtisadi potensi-
alının bu istiqamətdə münasibətləri daha da 
inkişaf etdirməyə imkan verdiyini vurğula-
yıb və daha uğurlu nəticələr əldə olunacağı-
na ümidvar olduğunu bildirib.

O da vurğulanıb ki, müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlər, konfranslar və seminarlar 
çərçivəsində iki ölkənin gömrük orqanları 
rəhbərlərinin və əməkdaşlarının vaxtaşırı 
görüşləri keçirilir və  “Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti ilə Meksika Birləşmiş 
Ştatları Hökuməti arasında Gömrük 
Məsələlərində Qarşılıqlı İnzibati Yardım 
və Məlumat Mübadiləsi haqqında Saziş”in 
imzalanmasından sonra bu əlaqələr daha 
səmərəli şəkildə inkişaf edəcək.

Səfər Mehdiyev Azərbaycanda Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gömrük 

sistemində həyata keçirilən islahatlar 
barədə məlumat verib və bu islahatların 
gömrük orqanlarının daha çevik və dinamik 
fəaliyyətinə şərait yaratdığını deyib.

Qeyd olunub ki, elektron idarəetmə sis-
teminin təkmilləşdirilməsi nəticəsində artıq 
elektron bəyannamə sistemi 100 faiz tətbiq 
edilir ki, bu da idxal-ixrac əməliyyatlarının 
sürətli və asan şəkildə həyata keçirilməsinə, 
məmur-vətəndaş təmasının minimuma 
endirilməsinə şərait yaradıb. Şəffaflığın 
tam təmin olunması və korrupsiyaya qarşı 
qətiyyətli mübarizə çərçivəsində mühüm 
addımların da atıldığı və nəticədə büdcə 
daxilolmalarının nəzərəçarpacaq dərəcədə 
artdığı diqqətə çatdırılıb. “Yaşıl dəhliz” bu-
raxılış sistemi və digər mütərəqqi layihələrin 
tətbiqi hesabına idxal-ixrac əməliyyatlarının 
asan və sürətli şəkildə həyata keçirildiyi, 
biznes subyektlərinə münbit şərait yaradıldı-
ğı bildirilib.

Daha sonra beynəlxaq təşkilatlar və 

gömrük qurumları ilə səmərəli işgüzar 
əlaqələrin qurulmasına toxunan Səfər Meh-
diyev, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının  
İnformasiya Texnologiyaları Konfransı 
və Sərgisinin 2019-cu ilin iyun ayında 
Azərbaycanda keçirilməsinin nəzərdə tutul-
masını da Azərbaycan Gömrük Xidmətinin 
dünya gömrük ailəsinə töhfələrinin nəticəsi 
kimi dəyərləndirib.

Meksikanın Azərbaycandakı səfiri 
Xuan Rodriqo Labardini Flores səmimi 
qəbula görə təşəkkürünü bildirib və iki ölkə 
arasındakı əlaqələrdən bəhs edərək son 
dövrlərdə münasibətlərin sürətlə inkişaf 
etdiyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, yaxın 
zamanlarda imzalanması nəzərdə tutulan 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 
Meksika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasın-
da Gömrük Məsələlərində Qarşılıqlı İnzibati 
Yardım və Məlumat Mübadiləsi haqqında 
Saziş” iki ölkə arasındakı əlaqələrin daha 
da möhkəmlənməsinə, ticarət dövriyyəsinin 
artmasına şərait yaradacaq.

DGK Mətbuat və  
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi

 �  Heydər Əliyev siyasi kursunun inkişaf yoluna çıxartdığı, 
Prezident İlham Əliyevin regionun lider dövlətinə çevirdiyi 
müasir, qüdrətli  Azərbaycan Respublikası artıq bir neçə cəhətdən 
dünya ölkələrinə nümunə  göstərilir. Həmin nümunələrdən biri də 
ölkəmizin beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilməsidir. 
Elə bir il olmur ki, Azərbaycan paytaxtında siyasətçilərin, 
iqtisadçıların, hərbçilərin, diplomatların, din, mədəniyyət, elm 
xadimlərinin və xüsusən, idmançıların iştirakı ilə  beynəlxalq 
tədbirlər keçirilməsin.  

Azərbaycan  və Rusiya  
prezidentlərinin təşəbbüsü ilə 2011-
ci ildən etibarən keçirilən və artıq  
ənənəvi hal alan Bakı Beynəlxalq Hu-
manitar  Forumu dünyada ən nüfuzlu 
forumlar və platformalar sırasındadır. 
İndiyədək ölkəmizdə keçirilən Huma-
nitar forumlarda kifayət qədər nüfuzlu 

şəxs --  siyasətçilər, alimlər, Nobel 
mükafatçıları, beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri, dövlət və hökumət 
rəsmiləri iştirak ediblər. Bu gün öz 
işinə başlayan VI Forumda da həmin 
ənənə davam etdirilir.

Bu gün və sabah  paytaxtımızda 
davam edəcək  VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu  “Yeni dünya və 

yeni insan formalaşdıraq: yaradıcılıq 
və insan inkişafı” mövzusunu əhatə 
edəcək. Forum çərçivəsində maraqlı 
plenar sessiyalar və işçi sessiya-
lar təşkil olunacaq. Təşkilatçılar 
bildiriblər ki,  forum çərçivəsində 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
davamlı inkişafla bağlı beynəlxalq 
konfrans keçiriləcək: "Bu konfrans 

forumun əsas platformalarından biri 
kimi təşkil olunacaq və bu tədbirdə 
də nüfuzlu şəxslər, dövlət və hökumət 
rəsmiləri təmsil olunacaq, maraqlı 
mövzular müzakirə ediləcək".

Əlavə edilir  ki, VI Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu, 
həmçinin Azərbaycan dövlətinin 
insan kapitalının inkşafına dəstəyi 
kimi qəbul ediləcək. Çünki 97 

ölkədən təqribən 580 nəfərin iştirak 
edəcəyi forumda dünyanı narahat 
edən məsələlərə toxunulacaq. Yəni  
bu forum ölkəmizin təbliğ edilməsi, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımın-
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bir müqayisə aparaq. Prezident 
İlham Əliyev V Forumun açılışında 
söylədiyi nitqində demişdi ki, builki 
forumda 80-ə yaxın ölkədən 400-dən 
çox nümayəndə iştirak edir. Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, VI Forumun 
təşkilatçıları isə mətbuat konfransın-
da deyiblər ki, növbəti tədbirdə 97 
ölkədən təqribən 580 nəfər iştirak 
edəcək. Yəni 17 ölkə forumda ilk 
dəfə iştirak edəcək. Nümayəndələrin 
sayı isə daha çox – 180 nəfər artıb 
ki, bu da  beynəlxalq aləmdə Bakı 
Forumuna olan inam və etimadın 
göstəricisidir. Bu, kiçik göstərici 
deyil. Forum son illər ərzində 
beynəlxalq aləmdə böyük hörmət 
qazanıb. 

Dövlət başçımızın dediyi kimi, 
bu beynəlxalq tədbirləri ölkəmizdə 
keçirməyimizdə bir sıra  məqsədlər 
var. İlk növbədə, bu, bizim ölkəmizə 
lazımdır: “Çünki Azərbaycan çox-

konfessiyalı, çoxmillətli ölkədir. 
Azərbaycanda bütün dinlərin, xalq-
ların nümayəndələri bir ailə kimi ya-
şayır. Eyni zamanda, bu beynəlxalq, 
siyasi və humanitar tədbirlər dünyaya 
da bir siqnal göndərir ki, dünyanın 
mütərəqqi nümayəndələri səylərini 
daha da sıx birləşdirməlidirlər. Çünki 
bu gün,  əfsuslar olsun ki, dünyada 
xoşagəlməz meyillər üstünlük təşkil 

edir. Qanlı toqquşmalar, müxtəlif 
bölgələrdə müharibələr gedir, 
dini, milli zəmində qan tökülür. 
Beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın 
dərinləşməsi müəyyən dərəcədə bu 
mənfi meyillərin qarşısını ala və 
müsbət meyilləri gücləndirə bilər”.

Xatırladaq ki, Bakı beynəlxalq 
humanitar forumları 2011-ci ildən 
etibarən keçirilsə də, onun təməli 
2010-cu ilin yanvarında  Bakıda 
keçirilmiş Humanitar Əməkdaşlıq 
üzrə Birinci Azərbaycan--Rusiya 
Forumunda qoyulmuşdu. Məhz bu 
iki ölkə təmsilçilərinin iştirakı ilə 
keçirilən həmin tədbirdə qəbul edil-
miş qərara əsasən, sonrakı il  Birinci 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 
təşkil olunmuşdu. Forumun əsas 
məqsədi --  humanitar və inteqrativ 
impulsların yaradılması ilə yanaşı, 
gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə 
humanitar çağırışları aktuallaşdırmaq-
dan ibarət idi. Bu məqsədlə  “dəyirmi 
masalar vasitəsilə dialoqlar qurulur 
və hamını maraqlandıran məsələlər 
üzrə geniş müzakirələr aparılırdı. 
Forumun vəzifəsi ideyalar, nəzəri və 
praktiki bilik mübadiləsi, konstruktiv  
müzakirələr üçün nəzəri və tətbiqi 

platforma yaratmaqdır. Bu fəaliyyətin  
nəticəsi beynəlxalq təşkilatlara, 
dünya ölkələrinə və ayrılıqda hər 
bir şəxsə ünvanlanmış tövsiyələr və 
müraciətlərdə təcəssüm olunur.

İki qonşu dövlətin 
prezidentlərinin təşəbbüsü ilə, 
bilavasitə Bakının ev sahibliyi ilə 
keçirilən forumun müzakirə etdiyi 
məsələlər və iştirakçılar barədə bəzi 

statistik materiallara nəzər salaq.
2011-ci ilin 10-11 oktyabr 

tarixlərində keçirilən I Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu “XXI 
Əsr: ümid və çağırışları” adlanırdı və  
forum çərçivəsində dünyanın 20-dən 
çox ölkəsindən qonaqlar  yeddi sahə 
üzrə “dəyirmi masa”larda iştirak 
ediblər. İlk məsələ “Multikulturalizm” 
idi.                                                  

 2012-ci il oktyabrın 4-5-də 
keçirilən  II Bakı Beynəlxalq Hu-
manitar Forumunda 74 ölkəni və 10 
mötəbər beynəlxalq təşkilatı təmsil 
edən 694 nəfər iştirak etmişdir. On-
lardan 2 nəfəri sabiq dövlət başçısı, 
13-ü Nobel mükafatı laureatı, 5-i 
dünyanın nüfuzlu fəxri professoru, 
63-ü görkəmli ictimai və siyasi xadim 
idi. Forum çərçivəsində 8 mövzu üzrə 
“dəyirmi masa”lar təşkil edilmişdi. İlk 
məsələ “Multikulturalizm və mədəni 
özünüdərk” mövzusu idi. 

2013-cü il oktyabrın 31-də 
Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 
III Bakı Beynəlxalq Humanitar  
Forumunda 70 ölkəni və 5 mötəbər 
beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 
800 nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 
7 nəfəri sabiq dövlət başçısı, 13-ü 

Nobel mükafatı laureatı, 7-si dünya-
nın nüfuzlu fəxri professoru, 107-si 
görkəmli ictimai və siyasi xadim idi. 
Səkkiz mövzu üzrə “dəyirmi masa”lar 
təşkil edilmişdi və ilk məsələ “Tex-
nologiyaların konvergensiyası və 
gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas 
çağırışları” idi. 

2014-cü il oktyabrın 2-3-
də   keçirilən IV Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunda 63 ölkəni 
və 4 mötəbər beynəlxalq təşkilatı 
təmsil edən 500 nəfər iştirak etmiş-
dir. Onlardan 4 nəfəri sabiq dövlət 
başçısı, 14-ü Nobel mükafatı laureatı, 
41-i görkəmli ictimai və siyasi xadim 
idi. Səkkiz mövzu üzrə təşkil edilən 
“dəyirmi masa”larda müzakirə 
edilən ilk mövzu belə idi: “Multi-
kulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: 
nəzəriyyədən humanist təcrübəyə 
doğru”.                                                   

2016-cı il sentyabrın 29-da 
Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 
V Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumunun işində dünyanın 80-
nə yaxın ölkəsindən 400-dən çox 

nümayəndə, o cümlədən 15 Nobel 
mükafatı laureatı iştirak edirdi. 
Forumda altı mövzu üzrə təşkil edilən 
“dəyirmi masa”larda müzakirə edilən 
ilk  məsələ belə adlanırdı: “Multi-
kulturalizmin müxtəlif modelləri: 
nəzəriyyədən humanist təcrübəyə 
doğru”.

Təbii ki,  bu forumlar Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması üçün atılan ən uğurlu 
addımlardandır və onların müsbət 
nəticələrini  daim görürük. Məhz bu 
qəbildən olan tədbirlərin nəticəsidir 
ki, bu gün “Dağlıq Qarabağ  
Azərbaycanın tarixi əraziləridir və 
erməni silahlıları oradan çıxarılma-
lıdır” – qənaətini az qala dünyanın 
bütün ölkələrindən, planetimizin 
bütün qütblərindən eşidirik. Biz öz 
haqq səsimizi daha geniş auditoriyada 
yaydıqca, ikili standart müəlliflərinin 
at oynatdığı meydanlar da sürətlə 
daralmaqdadır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan beynəlxalq humanitar əməkdaşlığa həmişə çox 
böyük diqqət verib. Biz hesab edirik ki, dünyada müsbət meyillər 
güclənməlidir. Beynəlxalq əməkdaşlıq ölkələrarası əlaqələrin  
inkişafı üçün xüsusi rol oynayır. Son illər ərzində biz bu 
məqsədlə ölkəmizdə bir çox beynəlxalq tədbirlər keçirmişik.  
Onların arasında, əlbəttə ki, Bakı Beynəlxalq Humanitar  
Forumu xüsusi yer tutur. İki ildən bir ölkəmizdə 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilir. Bir neçə il bundan 
əvvəl Bakıda Dünya dinləri liderlərinin Zirvə görüşü  
keçirilmişdir. Bu il isə BMT-nin Sivilizasiyalararası Alyansının 
VII Qlobal Forumu keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  
V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun  

açılışında nitqindən.

29 sentyabr, 2016-cı il

Bu gün VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu öz işinə başlayır

 � Bakıda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (QDİƏT) nəqliyyat sahəsi üzrə  işçi 
qrupunun iclası keçirilib.  İclasda Türkiyə, Rusiya, 
Ukrayna, Yunanıstan, Gürcüstan, Moldova, Rumıniya 
və Bolqarıstandan məsul şəxslər iştirak ediblər. Bu 
barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyindən məlumat verilib.

Tədbirdə Qara Dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv dövlətlərin nəqliyyat sahəsi 
üzrə əməkdaşlıq əlaqələri, 
“Qara dəniz dairəvi avtomobil 
yolunun inkişaf koordinasi-
yası”, “Dəniz magistralının 
inkişafı”, “Yüklərin avtomobil 
nəqliyyatı ilə daşınmasının 
asanlaşdırılması” sahəsində 
anlaşma memorandumlarının 
qəbul edilməsi və  işçi qrupu-
na  nəqliyyat sahəsində çalışan 
nümayəndələrin təyin edilməsi 
kimi məsələlər müzakirə olu-
nub. 

Həmçinin  “Qara Dəniz İqti-

sadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərdə multimodal  bərə və 
sərnişin xətlərinin inkişafı” üzrə 
Rusiya Federasiyası tərəfindən 
təklif olunmuş anlaşma 
memorandumu, eyni zaman-
da, beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
də müzakirə mövzusu olub. 

Sonda qərar, qətnamə və 
tövsiyələrin Xarici İşlər Nazirlər 
Şurası tərəfindən tətbiq edilməsi 
qərara alınıb və iclasın hesabatı 
qəbul edilib. 

Məlumat üçün bildirək ki, 
ölkəmiz  1992-ci ildən etibarən 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının təsisçi üzvüdür. 
Təşkilatın 12 daimi və 17 
müşahidəçi üzvü var. QDİƏT-
in Baş Qərargahı İstanbul 
(Türkiyə) şəhərində yerləşir.

Azərbaycan QDİƏT 
çərçivəsində bir sıra prioritet 
sahələr, o cümlədən ticarət, 
gömrük, nəqliyyat, enerji, ətraf 

mühit, informasiya-kommunika-
siya, elm-tədqiqat və texnologi-
yalar və s. sahələr üzrə qarşılıqlı 
maraqlar əsasında əməkdaşlıq 
edir.

Ü.VAHİDQIZI,  
“Xalq qəzeti”

QDİƏT-in nəqliyyat sahəsi üzrə  işçi qrupunun iclası 

Oğuz və İsmayıllıda AXC-nin tarixi 
gənclərə sənədli kadrların dili ilə çatdırıldı

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Bilik Fondunun “Cümhuriyyət tariximiz 
qürurumuzdur” layihəsi çərçivəsində növbəti 
maarifləndirici tədbirlər İsmayıllı və Oğuz  rayonlarında 
keçirilib.

Oğuz rayonu Mədəniyyət 
evində keçirilən tədbirdə Bilik 
Fondunun yerli nümayəndəsi 
Anar Məcidov qonaqları salam-
layıb və fondun maarifləndirici 
layihələrindən söhbət açıb. 
ARB “Aranfilm” Yaradıcı-
lıq Mərkəzinin bədii rəhbəri 

Tahir Əliyevin “Azərbaycan 
Cümhuriyyəti kadrlarda” möv-
zusunda mühazirəsindən sonra  
mərkəzin istehsalı olan “Sar-
maşıqlı məzarlar” sənədli filmi 
nümayiş etdirilib. 

Fondun aparıcı məsləhətçisi 
Ramilə Qurbanlı gənclərə 

“Cümhuriyyət dövründə 
mədəniyyət” mövzusunda 
məlumat verib və geniş müzakirə 
keçirilib.  

İsmayıllı Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilən tədbiri 
RİH ictimai-siyasi və huma-
nitar məsələlər şöbəsinin baş 
məsləhətçisi Gülnarə Mirzəliyeva 
açaraq Bilik Fonduna bölgələrdə 
mütəmadi olaraq keçirdiyi 
maarifləndirici tədbirlərə görə 
təşəkkür edib. ARB “Aran-
film” Yaradıcılıq Mərkəzinin 
bədii rəhbəri Tahir Əliyevin 

“Azərbaycan Cümhuriyyəti kadr-
larda” mövzusunda mühazirəsi 
dinlənilib. Yerli gənclərin maraqla 
dinlədiyi mühazirədən sonra 
mərkəzin istehsalı olan “Gizli 
istiqlalçılar” sənədli filmi nümayiş 
olunub. 

Bilik Fondunun baş 
məsləhətçisi Nüşabə Hüseynova 
“Cümhuriyyət dövründə təhsil 
islahatları” mövzusunda məruzə 
edib. Məruzədən sonra filmə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.  

“Xalq qəzeti”

Seyid Ziya HAŞEMİ: İRNA beynəlxalq 
informasiya məkanında  xüsusi mövqeyə malik 
AZƏRTAC-la əməkdaşlığa böyük önəm verir

 � AZƏRTAC və 
İRNA arasında əlaqələr 
həmişə yüksək səviyyədə 
olub. Bu əlaqələr 
Azərbaycan ilə İran 
arasında informasiya 
sahəsində əməkdaşlığın 
daha da genişlənməsinə 
töhfə verir.

Bu fikirlər İranın İRNA 
Dövlət Xəbər Agentliyinin baş 
direktoru Seyid Ziya Haşeminin 
rəhbərliyi ilə VI Beynəlxalq 
Humanitar Forumunda iştirak 
etmək üçün Bakıda səfərdə olan 
nümayəndə heyətinin oktyabrın 
24-də AZƏRTAC-da keçirilən 
görüşündə səslənib.

AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
vurğulayıb ki, Azərbaycan və 
İran prezidentlərinin səyləri 
nəticəsində ölkələrimiz arasında 
əlaqələr ildən-ilə inkişaf edir. İran 
Azərbaycanın yaxın qonşusu, dost 
ölkədir. 

“Biz İrana aid xəbərlərə 
böyük həssaslıqla yanaşırıq. 
Azərbaycan və İran qədim tarixi 
əlaqələrə, ortaq mədəniyyətə 
malikdir. Xalqlarımız arasında 
münasibətlərin dərinləşməsində 
hər iki ölkənin milli informasiya 
agentlikləri mühüm rol oyna-
yır”, - deyən İdarə Heyətinin 

sədri bildirib ki, Azərbaycan 
bütün sahələrdə uğurla, dinamik 
inkişaf edir, qlobal problemlərin 
müzakirə olunduğu məkana 
çevrilib. Ölkəmizdə mətbuatın 
inkişafına böyük önəm verilir. Bu 
gün Azərbaycan dünyaya müxtəlif 
sahələrdə öz modelini, brendlərini 
təqdim edir.

Aslan Aslanov AZƏRTAC 
ilə İRNA-nın beynəlxalq infor-
masiya qurumları çərçivəsində 
də bir-birini dəstəkləməsinin 
təqdirəlayiq olduğunu qeyd edib. 

Azərbaycana səfərindən 
məmnunluğunu ifadə edən İRNA-
nın baş direktoru Seyid Ziya 
Haşemi  beynəlxalq informasiya 
məkanında xüsusi mövqeyə 
malik AZƏRTAC-la əməkdaşlığa 
böyük önəm verdiklərini deyib. O, 

OANA İcraiyyə Komitəsinin Teh-
randa keçirilən iclasını, bu iclas 
çərçivəsində OANA-nın preziden-
ti, AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin 
sədri Aslan Aslanov ilə görüşünü 
xatırladıb, beynəlxalq infor-
masiya qurumları çərçivəsində 
İRNA-ya verilən dəstəyə görə 
minnətdarlığını bildirib. 

“AZƏRTAC ilə İRNA ara-
sında sıx əlaqələr digər ölkələrin 
media qurumları üçün nümunədir. 
İran-Azərbaycan əlaqələri hər 
iki ölkənin prezidentlərinin 
iradəsi ilə yüksələn xətlə inkişaf 
edir. Əminəm ki, ölkələrimiz 
və xalqlarımız arasındakı 
dostluq münasibətləri daha da 
möhkəmlənəcək. Agentliklərimiz 
də öz növbəsində bu əməkdaşlığın 
inkişafına töhfə verməyə çalışır-
lar”, - deyə Seyid Ziya Haşemi 

əlavə edib. 
İRNA-nın baş direktoru 

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu çərçivəsində müzakirə 
olunacaq mövzuların müasir dün-
yada xüsusi aktuallıq kəsb etdiyini 
deyib, AZƏRTAC-ın təşkilatçılığı 
ilə “Yanlış məlumatlandırma 
siyasəti - müasir dünyada sabitliyə 
təhdid” mövzusunda keçiriləcək 
işçi sessiyanın əhəmiyyətini 
vurğulayıb. Bildirib ki, bu gün 
həm İran, həm də Azərbaycan 
düşmən qüvvələrin yaydığı yalan 
xəbərlərdən əziyyət çəkirlər. Ona 
görə də belə xəbərlərin təsirinin 
minimuma endirilməsi üçün birgə 
səylər göstərilməlidir. 

Görüşdə yanlış 
məlumatlandırma siyasətinin 
dünyada sülhə və sabitliyə 
ciddi təhdid olduğu qeyd edilib. 
İRNA-nın nümayəndə heyətinə 
erməni lobbisinin Azərbaycan 
haqqında davamlı olaraq yalan 
xəbərlər yayması, Ermənistanın 
ölkəmizə qarşı yürütdüyü 
təcavüzkar siyasət barədə 
məlumat verilib. Diqqətə çatdı-
rılıb ki, ermənilər işğal etdikləri 
Azərbaycan torpaqlarında 
vəhşiliklər törədir, dini və milli 
abidələrimizi məhv edirlər. 

Tərəflər, həmçinin AZƏRTAC 
ilə İRNA arasında qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparıblar. 

25 oktyabr 2018-ci il, cümə axşamı4


