
12 sentyabr 2018-ci il, çərşənbə2
Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 382                                                                      Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2018-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2012-ci il 15 mart tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə 
ixtisasların Təsnifatı”nda dəyişiklik edilməsi barədə

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr 
tarixli 156 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə 
əsasən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2012-ci il 15 mart tarixli 65 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2012, № 3, maddə 262;  2014, № 6, maddə 743; 
2015, № 8, maddə 973; 2016, № 7, maddə 1363) ilə 
təsdiq edilmiş “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi 
üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın “63 Sosiologiya” 
bölməsinə “6313.01 Sosial struktur, sosial institutlar 
və proseslər” ixtisasından sonra “6314.01 Sosial iş” 
ixtisası əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 383                                                                      Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2018-ci il
“Elektron hökumət” portalına qoşulmalı 

olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatları-
nın Siyahısı”nın və “İnformasiya sistemlərinin 
və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin “Elekt-
ron hökumət” portalına qoşulması üçün 
Texniki Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
3 aprel tarixli 1051-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 28 oktyabr tarixli 
384-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 7 dekabr tarixli 1145 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 4 may tarixli 39 

nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2014, № 5, maddə 547; 2015, № 8, maddə 
974, № 11, maddə 1417; 2016, № 4, maddə 795, 
№ 5, maddə 955, № 6, maddə 1192, № 9, maddə 
1582, № 11, maddə 1938, № 12, maddə 2239; 
2017, № 3, maddələr 473, 509, № 9, maddələr 
1731, 1764; 2018, № 2, maddə 348, № 5, maddə 
1117, № 6, maddələr 1359, 1361) ilə təsdiq 
edilmiş “Elektron hökumət” portalına qoşulmalı 
olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının 
Siyahısı”nın 37-ci hissəsi ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 384                                                                      Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2018-ci il
“Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv 

İdarəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2008-ci il 5 dekabr tarixli 269 nömrəli 
qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-
cü il 27 sentyabr tarixli 934 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamə”nin 14-cü 
hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv 
İdarəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2008-ci il 5 dekabr tarixli 269 nömrəli qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2008, № 12, maddə 1108; 2014, № 8, 
maddə 1006; 2017, № 4, maddə 638) 1-ci hissəsi 
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv 
İdarəsinin kollegiya üzvlərinin sayı 7 (yeddi) 
nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı 
tərkibdə təsdiq edilsin:

Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası  

Milli Arxiv İdarəsinin rəisi

Kollegiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası  

Milli Arxiv İdarəsinin rəisinin müavini
Naxçıvan Muxtar Respublikası  

Dövlət Arxiv İdarəsinin rəisi
Azərbaycan Respublikası  

Milli Arxiv İdarəsinin təşkilat-metodika və 
beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası  
Milli Arxiv İdarəsinin komplektləşdirmə, 
idarə arxivləri və kargüzarlıq şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Arxivinin direktoru

Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Kino-Foto Sənədləri Arxivinin direktoru”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

İlk DOST mərkəzi Bakının Yasamal rayonunda yaradılacaq
 � Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il 

tarixli “Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və 
təminat sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun 
olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində DOST (Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat) Agentliyinin və mərkəzlərinin, habelə ölkə 
başçısının 5 sentyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə 
“e-sosial” internet portalının yaradılması istiqamətində 
konkret işlər aparılır.

Əmək və Əhalinin Sosi-
al Müdafiəsi Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, DOST Agentliyi və 
mərkəzlərinin fəaliyyətini 
təmin etmək məqsədilə bir 
sıra normativ hüquqi aktların 
layihələri, habelə müvafiq 
təkliflərin hazırlanması işləri 
bu ay ərzində başa çatdırılaraq 
aidiyyəti üzrə təqdim ediləcək. 
Artıq ilin sonunadək Bakının 
Yasamal rayonunda ilk DOST 
mərkəzinin yaradılması nəzərdə 
tutulur. Mərkəz bu rayonun 
və Səbail rayonunun əhalisinə 
xidmət edəcək

Bu barədə əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi naziri Sahil 

Babayev DOST Agentliyin və 
mərkəzlərin yaradılması üçün 
aparılan işlərin müzakirəsi 
məqsədilə nazirlikdə keçirilən 
iclasda bildirib.

S.Babayev qeyd edib ki, 
agentliyin və mərkəzlərin 
təşkilatı strukturu, ştat vahidləri 
və sayı, kadrların seçimi və 
hazırlığı, işə qəbulu mexanizmi, 
iş rejiminin müəyyən olun-
ması, “DOST” mərkəzlərində 
göstəriləcək xidmətlərin siya-
hısı və qaydaları da hazırlanır. 
Mərkəzlərdə həmin xidmətlər 
sistemləşdirilmiş formada “bir 
pəncərə” prinsipi üzrə şəffaf, 
operativ şəkildə vətəndaşlarla 
açıq iş şəraitində təqdim 

olunacaq. Həmin xidmətlərin 
siyahısında əmək, məşğulluq, 
sosial təminat, ünvanlı dövlət 
sosial yardımı, əlillik, pensiya, 
sosial sığorta və digər aidiyyəti 
sahələrdə 126 xidmət əhatə olu-
nur. Hazırda bu xidmətlərin pas-
portlaşdırılması işləri görülür.

Nazir bildirib ki, həmçinin 
müvafiq xidmətlər üçün tələb 
olunan sənədlərin minimuma 
endirilməsi məqsədilə müvafiq 
qanunvericilikdə dəyişikliklərin 
edilməsi ilə bağlı təkliflər 

hazırlanmaqdadır. Qeyd olunan 
istiqamətlərdə, habelə İKT-nin 
və innovativ həllərin geniş 
tətbiqinə əsaslanan infrast-
rukturun qurulması, elektron 
sistemlərin qarşılıqlı inteqrasiya-
sının təmin olunması, “e-sosial” 
internet portalının və sosial 
reyestrin formalaşdırılması işləri 
yaxın vaxtlarda başa çatmalı-
dır. Mərkəzlərin iş mexanizmi 
elə qurulacaq ki, xidmətlərdən 
istifadə prosedurları sadəliyi, çe-
vikliyi, müraciət edən vətəndaş 

üçün rahatlığı, tam şəffaflığı 
ilə ictimai məmnunluğa səbəb 
olsun.

İclasda müvafiq sahədə 
aparılan işlər barədə məlumat 
verilib. Bildirilib ki, “DOST” 
mərkəzlərində göstəriləcək 
yardımçı xidmətlər də müəyyən 
edilib. Buraya cari bank hesabla-
rının açılması, dövlət rüsumları-
nın və xidmət haqlarının qəbulu, 
daşınmaz əmlakın sığortası, 
inzibati xətalara dair cərimələrin 
qəbulu və s. daxildir.

Gömrük Komitəsində informasiya texnologiyaları 
sahəsində ixtisaslaşan iş adamları ilə görüş keçirilib

 � Sentyabrın 11-də Dövlət Gömrük Komitəsində informasiya 
texnologiyaları və texnoloji innovasiyalar üzrə xarici iqtisadi fəaliyyət 
iştirakçıları ilə görüş keçirilib.

Komitənin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük 
xidməti general-leytenantı Səfər Meh-
diyev gömrük xidmətinin hər zaman iş 
adamları, biznes subyektləri ilə qarşı-
lıqlı əlaqələrin, səmərəli əməkdaşlıq 
münasibətlərinin qurulmasına xüsusi 
önəm verdiyini, o cümlədən gömrük or-
qanları ilə Azərbaycanda Amerika Ticarət 
Palatası arasındakı səmimi və işgüzar 
dialoqun, vaxtaşırı keçirilən görüşlərin 
bunun bariz nümunəsi olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Qeyd edib ki, Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü, 
innovativ islahatlar ölkədə əlverişli 
biznes mühitinin yaradılmasına, sahib-
karlığın, qeyri-neft sektorunun inkişafına, 

xüsusilə ixrac potensialının artmasına 
münbit şərait yaradıb. Artıq Azərbaycan 
Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərini özündə birləşdirən logistika 
mərkəzinə çevrilməkdədir ki, bu da, eyni 
zamanda, ölkənin tranzit potensialının 
sürətlə artımını təmin edən amillərdəndir.

Komitə sədri həyata keçirilən mü-
vafiq tədbirlər çərçivəsində Səlahiyyətli 
İqtisadi Operatorlar Beynəlxalq As-
sosiasiyasının illik Assambleyası və 
Konfransının bu il mayın 2-4-də Bakıda 
keçirilməsini ölkəmizin bu sahədə xüsusi 
mövqeyinin, eyni zamanda, beynəlxalq 
aləmin Azərbaycanla əlaqələrə önəm 
verməsinin bariz nümunəsi olduğunu 
vurğulayıb.

S.Mehdiyev bildirib ki, gömrük 
işinin təşkili sahəsində reallaşdırılan in-

novativ islahatlar hesabına “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sisteminin tətbiqi, gömrük 
rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi, 
gömrük işinin beynəlxalq standartlara 
uyğun aparılması beynəlxalq ticarətin 
sürətli və maneəsiz şəkildə həyata 
keçirilməsinə, xidmət keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına, gömrük sistemində 
şəffaflığın tam təmin olunmasına şərait 
yaradıb.

Gömrük işinin təşkili sahəsində 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
sürətlə genişləndirildiyini vurğulayan 
komitə sədri nəticədə məmur-vətəndaş 
təmasının minimuma endirildiyini, 
istənilən xarici iqtisadi fəaliyyət işti-
rakçısının gömrük orqanına gəlmədən 
internetə çıxış imkanı olan hər hansı 
məkandan - ofisdən, evdən gömrüklə bağ-
lı əməliyyatları yerinə yetirmək imkanına 
malik olduğunu qeyd edib. O diqqətə 
çatdırıb ki, Elektron Hökumət Portalı 
vasitəsilə Dövlət Gömrük Komitəsinin 
təqdim etdiyi xidmətlərin sayı artırılıb və 
cari ilin 8 ayı ərzində ümumilikdə elekt-
ron xidmətlərdən istifadə edənlərin sayı 2 
milyon 50 mindən çox olub.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
2018-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin 
sayında ciddi artım olduğunu bildirib. 
Məhz gömrük xidmətinin informasiya 
texnologiyaları sahəsində həyata keçir-
diyi yeniliklər hesabına, xüsusilə hava 
limanlarında turistlərin sərhədkeçmə və 
gömrük məsələlərinin yüksək səviyyədə 
həllini tapdığı, sıxlıqların və vaxt 
itkilərinin qeydə alınmadığı diqqətə 
çatdırılıb.

Ölkəmizin ixrac potensialının artması 
sahəsində informasiya texnologiyalarının 
payının az olduğunu bildirən komitə sədri 
qeyd edib ki, görüşün əsas məqsədi də 
sahibkarların bu sahədəki problemlərini, 
təklif və rəylərini öyrənərək vəziyyətdən 
çıxış yollarını müzakirə etməkdir.

S.Mehdiyev gələn il Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının İKT sahəsində ən 
böyük tədbiri olan İnformasiya Tex-

nologiyaları Konfransı və Sərgisinin 
Azərbaycanda keçirilməsinin ölkəmizin 
bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərdən 
qaynaqlandığını bildirib və görüş iştirak-
çılarını bu mühüm tədbirdə fəal iştirak 
etməyə çağırıb.

Azərbaycanda Amerika Ticarət 
Palatasının direktorlar şurasının pre-
zidenti Nuran Kərimov Azərbaycan 
Gömrük Xidmətinin rəhbərlik etdiyi 
qurumun ən önəmli tərəfdaşlarından 
biri olduğunu və bu əməkdaşlığı yüksək 
qiymətləndirdiklərini diqqətə çatdırıb. 
O, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının İn-
formasiya Texnologiyaları Konfransı və 
Sərgisinin Azərbaycanda keçirilməsinin 
sevindirici hal olduğunu və Palata 
üzvlərinin bu konfransda fəal şəkildə 
iştirak edəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Palatanın icraçı direktoru Natəvan 
Məmmədova isə gömrük sistemində 
aparılan islahatları diqqətlə izlədiyini, 
bu islahatların artıq müsbət nəticələr 
verdiyini bildirib. İcraçı direktor bu isla-
hatlar fonunda gömrük xidmətinə qarşı 
irəli sürülən ittihamların həqiqətə uyğun 
olmadığını, subyektiv xarakter daşıdığını 
vurğulayıb.

Gömrük xidməti ilə Azərbaycanda 
Amerika Ticarət Palatası arasında işgüzar 
əlaqələrə görə təşəkkürünü bildirən 
N.Məmmədova gələcəkdə əməkdaşlığın 
daha da inkişaf edəcəyinə inamını ifadə 
edib.

Daha sonra görüşdə iştirak edən 
biznes subyektlərinin təklif və rəyləri 
dinlənilib, onları maraqlandıran suallar 
ətraflı cavablandırılıb.

Görüşün sonunda Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının (ÜGT) Kommuni-
kasiya, Tədbirlər və Texnoloji İnnovasi-
yalar İdarəsinin baş meneceri Lyudovik 
Tanay gələn il ÜGT tərəfindən Bakıda 
keçiriləcək İnformasiya Texnologiyaları 
Konfransı və Sərgisi ilə bağlı təqdimatla 
çıxış edib, görüş iştirakçılarına tədbirin 
məqsədi və əhəmiyyəti barədə məlumat 
verib.

Bakıda İndoneziyanın müstəqilliyinin 
73-cü ildönümü qeyd edilib 

 � Sentyabrın 11-də İndoneziyanın 
Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin müstəqilliyinin 73-cü 
ildönümü ilə əlaqədar rəsmi qəbul təşkil edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə əvvəlcə hər iki ölkənin 
dövlət himnləri səsləndirilib.

Qəbulda çıxış edən səfir 
Hüsnan Bəy Fənani İndonezi-
yanın keçdiyi inkişaf yolundan 
danışıb. 

Ölkələrimiz arasındakı 
əlaqələrdən bəhs edən səfir 
münasibətlərimizin son illərdə 

daha da inkişaf etdiyini deyib. 
O əlavə edib ki, İndoneziya 
Azərbaycanı özünə dost və 
tərəfdaş hesab edir. Siyasi 
və iqtisadi əlaqələr yüksək 
səviyyədədir. İndoneziya və 
Azərbaycan arasında 30-dan 
çox yüksək səviyyəli səfərlər 
təşkil edilib. İndoneziya 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli 
məsələsində Azərbaycanı 
birmənalı şəkildə dəstəkləyir.

Mədəniyyət naziri Əbülfəz 
Qarayev rəsmi qəbulda çıxış 
edərək Azərbaycan hökuməti 
adından İndoneziya xalqını 
əlamətdar gün münasibətilə 
təbrik edib. O bildirib ki, 
ölkələrimizin əlaqələri, 
xüsusilə də parlamentlərarası 
münasibətlər sürətlə inkişaf 
edir. Hər iki ölkə beynəlxalq 
təşkilatlarda bir-birini 
dəstəkləyir. Ə.Qarayev İndo-
neziya ilə Azərbaycan arasında 
mövcud olan iqtisadi-ticari 
əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsinin vacibliyini vur-
ğulayıb. 

Nazir mədəniyyət sahəsində 
əlaqələrdən də danışaraq 
bildirib ki, İndoneziya səfirliyi 
son iki ildə ölkəmizdə müxtəlif 
mədəniyyət festivalları keçirir, 
bu da xalqlarımızın əlaqələrinin 
güclənməsinə təkan ve-
rir. O, ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin gələcəkdə daha 
da inkişaf edəcəyinə əminliyini 
ifadə edib.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu ilin iyul ayında 
“Azərkosmos” ASC-nin xidmət 
ixracının dəyəri 1,3 milyon ABŞ 
dolları təşkil edib. ASC-nin 
2018-ci ilin ilk 7 ayı ərzində 
xidmət ixracı həyata keçirdiyi 
əsas ölkələr sırasında  Fransa, 
Malayziya, BƏƏ, Almaniya, 
Gürcüstan xüsusi yer tutur.

Bütün bunlarla yanaşı, 

“İxrac İcmalı”nda məlumat 
verilib ki, 2018-ci ilin yanvar-
iyul ayları ərzində Azərbaycana 

dünyanın 191 ölkəsindən 1655,3 
min və ya ötən ilin müvafiq döv-
rü ilə müqayisədə 9,1 faiz çox 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 
şəxs gəlib. Bu ilin yanvar-iyul 
ayları ərzində Azərbaycana 
gələn xarici vətəndaşların bank 
kartları vasitəsi ilə apardıqları 
əməliyyatların dəyəri  isə 747 
milyon manat təşkil edib. Yəni 
2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə bu ilin yanvar-

iyul aylarında   Azərbaycana 
gələn xarici vətəndaşların bank 
kartları vasitəsi ilə apardıqları 

əməliyyatların dəyəri 144 mil-
yon AZN və ya 24 faiz artıb.

“İxrac İcmalı”nda 2018-ci 
ilin yanvar-iyul ayları ərzində 
Azexport.az portalına daxil 
olan ixrac sifarişləri barədə 
də məlumat verilib. Göstərilib 
ki, bu ilin iyul ayı ərzində 
sözügedən portala 31,1 mil-
yon ABŞ dolları məbləğində 
ixrac sifarişləri daxil olub. 
Ümumilikdə isə 2018-ci ilin 
yanvar-iyul aylarında Azex-
port.az portalına daxil olan 
ixrac sifarişlərinin dəyəri 315,5 
milyon ABŞ dolları təşkil edib. 

2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə ötən ilin yanvar-iyul 
aylarında portala daxil olan ix-
rac sifarişləri dəyər baxımından 
19 faiz artıb.        

Məlumat üçün qeyd edək ki, 
2017-ci ilin yanvar ayından bu 
il iyulun 31-dək (19 ay ərzində) 
Azexport.az portalına dünyanın 
100 ölkəsindən  daxil olan ixrac 
sifarişlərinin dəyəri 790,5 mil-
yon ABŞ dolları təşkil edib.

“İxrac İcmalı”nın avqust 
sayında “Bir pəncərə” İxraca 
Dəstək Mərkəzinin fəaliyyəti 
barədə də məlumat yer alıb. 

Qeyd edilib ki, bu ilin avqust 
ayında “Bir pəncərə” İxraca 
Dəstək Mərkəzi tərəfindən fiziki 
və hüquqi şəxslərə bir pəncərə 
prinsipi əsasında ixracla bağlı 
tələb olunan sertifikatlar verilib. 

“Bir pəncərə” İxraca Dəstək 
Mərkəzi vasitəsi ilə həyata 
keçirilən ixracın dəyəri isə 10,4 
milyon ABŞ dollarından çox 
olub. Sertifikat verilən məhsullar 
Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, 
Hollandiya, İran, Gürcüstan, 
İsveçrə,  Ukrayna, İraq, Moldo-
va, Avstriya, Malaziya, Kipr və 
Kanada daxil olmaqla dünyanın 
müxtəlif ölkələrinə ixrac edilib. 

Hazırda ölkənin qeyri-neft 
ixracının 10 faizindən çoxunun 
sənədləşdirilməsi “Bir pəncərə” 
İxraca Dəstək Mərkəzində 
həyata keçirilir.

İxracla bağlı əldə edilən 
müsbət göstəricilər deməyə əsas 
verir ki, ölkəmizdə məhsul bol-
luğu yaratmaq, bu sahədə idxalı 
azaltmaq, ixracın isə həcmini 
artırmaq kimi dövlətin qarşıya 
qoyduğu prioritet vəzifələr uğur-
la həyata keçirilir. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Qeyri-neft sənayesinin ixrac  
potensialından səmərəli istifadə olunur

Ermənistan silahlı qüvvələrinin  
bölmələri atəşkəs rejimini 84 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı 
pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 84 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistanın Noyember-
yan rayonunun Şavarşa-
van, Voskevan kəndlərində 
yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonunun Fərəhli, Quşçu 
Ayrım kəndlərində, Berd 
rayonunun Çinari kəndində 
yerləşən mövqelərdən Tovuz 

rayonunun Koxanəbi, Ağ-
bulaq kəndlərində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayo-
nunun Zamanlı kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal 
altında olan Göyarx, Yarımca, 
Ağdam rayonunun Şuraa-

bad, Tağıbəyli, Şıxlar, Baş 
Qərvənd, Cəvahirli, Qaraqaşlı, 
Mərzili, Xocavənd rayonu-
nun Kuropatkino, Füzuli 
rayonunun Aşağı Veysəlli, 
Qobu Dilağarda, Qərvənd, 
Qaraxanbəyli, Qorqan, Hora-
diz, Cəbrayıl rayonunun Nüz-
gar və Mehdili kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Xocavənd 
rayonları ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.


