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 � Artıq 2018-ci ilə qədəm qoyduq. Ötən ilin uğurları, 

problıemləri həm dövlət səviyyəsində, həm də ictimai müstəvidə 
kifayət qədər müzakirə olundu və nəticə çıxarıldı. Azərbaycan 
dövlətinin daxili və xarici siyasətdə atdığı məsulyyətli addımlar, 
qarşılıqlı əməkdaşlığa söykənən dostluq xətti, xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların həmrəylik mövzusu, diasporumuzun inkişafı 
ötən il də diqqət mərkəzində oldu. 

Müxtəlif ölkələrdə qərarlaşan 
Azərbaycan diasporu artıq kifayət 
qədər təşkilatlanmışdır. Bunu 
istər Qərbi Avropada, istər okea-
nın o tayında, istərsə də postsovet 
ölkələrində müşahidə etmək müm-
kündür. Doğrudur, inkişafla bərabər 
qarşıya süni şəkildə çıxan problemlər 
müşayiət edilsə də, düşmənlərin 
informasiya manipulyasiyası ilə 
mübarizə şəraitində keçsə də, 
bütövlüklə qürbətdə yaşayan soydaş-
larımız əvvəlki onillikillərə nisbətən, 
daha da fəallaşıb və milli məsələlər 
ətrafında daha sıx birliyə nail olub-
lar. Xüsusilə, dünyanın ən böyük 
Azərbaycan diasporu sayılan Rusiya 
azərbaycanlıları bu mövzuda ən çox 
öyrənilməyə və təbliğ olunmağa 
ehtiyac duyulan kontingent hesab 
olunur. Bu baxımdan, Rusiyanın 
böyük şəhərlərindən hesab olunan 
Ulyanovskda azərbaycanlıların 
vəziyyəti, ictimai proseslərdə iştira-
kı, təşkilatlanması, bütövlükdə, bu 
nəhəng ölkədəki diaspor quruculuğu 
barədə vilayətin regional milli-
mədəni muxtariyyətinin sədri İslam 
Hüseynovla söhbətləşdik. 

– İslam müəllim, sizin ictimai 
fəaliyyətiniz dövlətimiz tərəfindən 
qiymətləndirilmişdir. 2011-cı ildə siz 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmisi-
niz. Bundan əvvəl Rusiya Federasi-
yasının “Xalqlar Dostluğu” ordeni 
ilə, Ümumrusiya Azərbaycan Konq-
resi tərəfindən isə fərqlənmə medalı 
ilə təltif olunmusunuz. İstərdik ki, bu 
sahədəki fəaliyyətiniz barədə ətraflı 
danışasınız. 

– Mən 2005-ci ildən diaspor 
fəaliyyəti ilə məşğulam. Hazırda Ul-
yanovsk Regional Azərbaycan Milli 
Mədəni Muxtariyyətinin sədriyəm. 
Ulyanovsk vilayətində təxminən 30 
minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu, 
bizim regionun ən böyük diaspor 

təşkilatıdır. Əvvəla onu deyim ki, 
son on ildə diasporumuz kifayət 
qədər təşkilatlanmış və Ulyanovsk 
vilayətinin ictimai həyatının tərkib 
hissəsinə çevrilmişdir. Qeyd edim 
ki, biz Ulyanovsk Vilayəti Quberna-
torluğunun nəzdində Milli Şuranın 
üzvlüyünə qəbul olunmuşuq. Bu, 
bizə imkan verdi ki, diasporumuzun 
səsi yüksək dairələrdə eşidilsin. 
Məqsədimiz aydın idi. Azərbaycan 
xalqının dostluq və mehriban qonşu-
luq münasibətlərini regionda nümayiş 
etdirdik. Səmərəli sosial-mədəni və 
xeyriyyə layihələrinin reallaşmasında 
imkanlarımızı nümayiş etdirməyə 
fürsət əldə etdik. Ötən illərdə bu 
istiqamətdə xeyli iş görülmüşdür. 

Mən onların ən əhəmiy-
yətlilərindən bir neçəsini qeyd etmək 
istərdim. Regionlararası səviyyədə 
hər il vaxtaşırı olaraq, xalqlar dost-
luğuna həsr olunmuş mini futbol 
yarışları keçirdik. Eyni zamanda, 
Novruz bayramını da böyük təntənə 
ilə hər il qeyd edirik. Bu bayram 
vilayətin mərkəzi konsert zalında 
təşkil olunur və minlərlə tamaşaçının 
diqqətini cəlb edir. Müslüm Maqo-
mayevin xatirə gecəsini təşkil etdik 
və inanın ki, bu, Ulyanovskda böyük 
mədəni hadisəyə çevrildi. Xeyriyyə 
işlərimiz vaxtaşırı olaraq, uşaq bağ-
çaları və məktəblərə yönəldilir. Bunu 
xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 
şəhərin 78 nömrəli orta məktəbi ilə 
sıx əlaqələrimiz var. Onun divar-
larına Azərbaycan milli-mədəni 
muzeyinin eksponatları, nümunələri 
vurulmuşdur. Diaspor üzvlərimiz 
məktəb tədbirlərimizin fəxri qonaq-
larıdır. Təbiidir ki, biz buraya boş 
əllə gəlmirik, pedaqoji kollektivlərlə 
birlikdə məktəblilər üçün müxtəlif 
aksiyalar keçirilir. 

2010-cu ildə Azərbaycanın 
birinci-vitse prezidenti, UNESCO-
nun və İSESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu 
bu məktəbin əsaslı təmirinə kömək 
göstərdi. Təsadüfi deyil ki, 2004-cü 
ildən bu məktəb Heydər Əliyevin 
adını daşıyır. Bu təşəbbüsü biz irəli 
sürdük və istəyimiz şəhər hökuməti 
tərəfindən təsdiq olundu. 

– Azərbaycanımızın dəyərləri, 
görkəmli şəxsiyyətlərimizin, ta-
nınmış simalarımızın adlarının 
əbədiləşdirilməsi və təbliğ olunması 
ilə bağlı rəhbərlik etdiyiniz diaspor 
qurumu konkret hansı addımları 
atıb?

– 2009-cu ildə yerli hökumətlə 
qarşılıqlı münasibətlər şəraitində 
vilayətin sakinləri və diasporun 
iştirakı ilə Rusiyada Heydər Əliyevin 
abidəsi açıldı və onun ətrafındakı 
sahədə bu böyük şəxsiyyətin adını 
daşıyan meydan yaradıldı. Bu fakt 
bir də onunla əlamətdardır ki, həmin 
meydanın açılışına hər iki ölkənin 
prezidenti – İlham Əliyev və Dmitri 
Medvedev təşrif buyurmuşdular. 
Bu, bizim vilayətdə formalaşan 
diasporumuzun tarixində olduqca 
önəmli hadisə hesab olunur və hər 
birimizin yaddaşında xoş xatirə kimi 
qalmaqdadır. Bundan əlavə, diaspor 
qurumunun rəhbərliyi ilə xalqımızın 

böyük simalarından olan Nəriman 
Nərimanovun abidəsini qoyduq. 
Tarixi hadisəyə çevrilmiş bu təntənəli 
açılışlardan sonra Ulyanovsk 
bütün azərbaycanlılar üçün xüsusi 
əhəmiyyət daşıyan şəhərə çevrildi. 

Əlavə edim ki, üçqat Avropa və 
ikiqat SSRİ çempionu Zəfər Quliyev 
adına güləş turnirinin, Azərbaycan 
SSR-in ilk qrossmeysteri Vladimir 
Bağırovun xatirəsinə həsr olunmuş 
şahmat yarışlarının keçirilməsini də 
təklif etmişik. Biz eyni zamanda, 

Azərbaycanın dahi bəstəkarı  
Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılığı-
nı mütəmadi olaraq təbliğ edirik. Biz 
Ulyanovskda “Dərviş teatrı” təşkil 
edərək Qubernator mədəniyyət sara-
yının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin 
“Arşın mal alan” operettasını nümayiş 
etdirmişik. Bütün bu işlər qarşıya 
qoyduğumuz mədəni-humanitar 
tədbirlər silsiləsinin tərkib hissəsidir 
ki, Rusiyada azərbaycanlıların möv-
qeyinin möhkəmlənməsinə xidmət 
edir.

– Rusiyada ən böyük Azərbaycan 
cəmiyyətlərindən biri də məhz 
Ulyanovsk şəhərindədir. Vilayətdə 
otuz minə qədər soydaşımız yaşayır. 
Azərbaycanlıların orada bir-birilə 
əlaqələri, diaspor işində həmrəyliyi 
barədə nə deyə bilərsiniz?

– Əlbəttə, bu qədər 
azərbaycanlının sıx tellərlə bir-
birinə bağlı olmasında qurum olaraq, 
bizim üzərimizə böyük məsuliyyət 
düşür. Elə məsələlər var ki, bu, hər 
bir adamın daxilindən gələn hiss 
olmalıdır. Lakin bizim bu məsələ 
ilə bağlı tədbirlərimiz, aksiyala-
rımız, mərasimlərimiz mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Bəli, bu gün 

birmənalı şəkildə deyə bilərəm ki, 
bizim diaspor təşkilatı regionda 
yaşayan həmyerlilərimiz üçün dayaq 
nöqtəsinə çevrilmişdir. Əvvəla, 
biz bir-birimizlə əlaqə yaratmağa, 
yaxınlaşmağa çalışdıq. İkincisi, 
imkan yarandı ki, birgə fəaliyyətin 
ümumi işimiz olduğunu dərk edək. 
Üçüncüsü, azərbaycanlıların hü-
quqlarının müdafiəsi üçün bizim sıx 
münasibətlərimiz, təşkilatlanmağımız 
mühüm rol oynadı. Bu təşkilatlanma 
sayəsində miqrasiya strukturları və 

daxili işlər orqanları ilə konstruk-
tiv münasibətlər yarandı. Bundan 
əlavə, minlərlə kilometr Vətəndən 
uzaqda olsaq da, hər bir azərbaycanlı 
öz Vətəninin, öz xalqının mədəni 
və sosial həyatının bir hissəsi kimi 
qalmaqdadır. Yəni milli birlik olan 
təqdirdə, həm yaşadığın ölkənin, həm 
də öz ölkənin dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafına daha ya-
xından dəstək olmaq mümkündür.

– Deyirlər ki, diaspor 
fəaliyyətində sayca çoxluqdan daha 
vacib olanı işin keyfiyyətidir. Bəs 
böyük qonşumuz Rusiyada necə, 
azərbaycanlılar milli, həmçinin 
mənəvi məsələlərdə təşkilatlana 
bilirlərmi?

– Mən bu suala Prezident İlham 
Əliyevin Ulyanovsk torpağında dedi-
yi sözlərlə cavab vermək istəyirəm. O 
deyib ki, öz gözlərimlə bu abidələri 
və meydanları, sizin gülər üzünüzü, 
isti münasibətinizi gördükcə, bir 
daha dərk edirəm ki, Azərbaycan 
və Rusiya, sözün həqiqi mənasında, 
əsl dostdur. Bütün ölkələr arasında 
belə münasibətlər olsa, yer üzündə 
möhkəm sülh və harmoniya mövcud 
olar. 

Rusiya azərbaycanlılarına mak-
simum imkan verilib ki, öz milli 
və şəxsi identifikasiyalarına aid 
keyfiyyətləri göstərsinlər. Əlbəttə, 
bu o demək deyil ki, biz bunların 
hamısından istifadə edirik. Ancaq 
imkan daxilində istifadə etməyə ça-
lışırıq. Əgər fəal mövqe varsa, təkcə 
danışmaq kifayət deyil, işləmək də 
lazımdır. Bunun üçün heç bir bürok-
ratik maneə yoxdur. Təhsil almaq, 
karyeranı qurmaq, o cümlədən 
dövlət və hökumət orqanlarında 

işləmək istəyirsənsə, sənə heç kəs 
mane olmur. Diaspor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq istəyirsənsə, qapılar 
açıqdır. Bu baxımdan özümüzün 
də istəyimizdən çox şey asılıdır. 
Əvvəlcə birlik nümayiş etdirməyi 
özümüz istəməliyik ki, nəticə hər 
zaman qənaətbəxş olsun. 

– Azərbaycan və Rusiya 
dövlətlərinin dərin, qarşılıqlı 
əməkdaşlığa söykənən siyasi, 
iqtisadi, mədəni münasibətləri 
mövcuddur. Bunun oradakı 
azərbaycanlılara nə dərəcədə təsiri 
vardır?

– Şübhəsiz ki, təsiri var. Nə 
vaxt ki, ölkələrin liderləri dost-
luq nümayiş etdirirlər, bu, təbii 
olaraq, regionlara da sirayət edir. 
Eyni zamanda, sadə adamların 
münasibətlərinə təsir göstərir. 
Əksər rusiyalılar dərk edirlər ki, 
azərbaycanlılar düşmən deyil, 
müttəfiq və dostdurlar. Bəli, məişət 
millətçiliyi bütün xalqlarda hələ də 
yaşayır. O cümlədən Rusiyada da 
buna cəhd edənlər vaxtaşırı olaraq 
görünürlər. Lakin bu, tədricən 
aradan qalxır və cəmiyyət üzərində 
ciddi təsirə malik deyil. 

– Rusiyada ÜAK-ın (Ümumrusi-
ya Azərbaycanlıları Konqresi) ləğvi 
Azərbaycanda ciddi etirazla qarşı-
lanmışdı. Sizcə, gələcəkdə, sizin də 
vaxtılə təmsil olunduğunuz ÜAK-ı 
əvəz edəcək fundamental təşkilatın 
yaranması potensialı varmı?

– Bəli, həmin potensial 
var. Axı Rusiyada milyonlarla 
azərbaycanlı yaşayır. İctimai işlərdə 
xüsusilə tələbat çoxdur. Bu işin 
üzərində çalışanlara Allah səbr 

və qüvvət versin. Bu, həqiqətən 
çox mürəkkəb və ağır işdir. Əgər 
Rusiyada yeni federal diaspor 
təşkilatı yaransa şəxsən mən bunu 
alqışlayacaq və dəstəkləyəcəyəm. 
Fikrimcə, digər diaspor liderləri 
də bu işi dəstəkləyəcəklər. Mən 
Prezident İlham Əliyevin dünya 
Azərbaycanlıların IV qurultayında 
dediyi sözləri yaxşı xatırlayıram: 
“Qoy çoxlu diaspor təşkilatı yaransın, 
qoy onlar bir-birilə rəqabətə girsinlər. 
Dəqiq və ağıllı çərçivədə, təbii ki. 
Bu, ümumi işimizin xeyrinədir.”

– Nə vaxtsa həmişəlik Vətənə 
dönməyi düşünürsünüz, yoxsa  
Ulyanovskda hələ görüləcək çox 
işləriniz var?

– Siz doğru buyurursunuz, bu 
barədə fikirləşmək hələ tezdir. Hesab 
edirəm ki, hələ görüləcək çox iş 
var. Azərbaycanın milli maraqları-
nı təmsil etməyimiz üçün regional 
milli-mədəni muxtariyyətimizin 
fəaliyyətini daha da genişləndirməyi 
düşünürük. 

Söhbəti qələmə aldı: 
Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

 � Yazıya bu başlığı təsadüfən seçməmişik. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 
Kolumbiyanın Medelin şəhərində keçirilən 21-ci 
sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qətnaməyə əsasən, 
2017-ci il dünyada “Turizmin davamlı inkişaf ili” elan 
edilmişdi. Ötən il Azərbaycanda turizmin inkişaf tempi 
onu deməyə əsas verir ki, beynəlxalq aləmdə yüksək 
qiymətləndirilən davamlı inkişaf tendensiyası ölkəmizdə 
də uğurla həyata keçirilmişdir. Bunu faktlar da sübut 
edir. Bu ilin 10 ayı ərzində ölkəmizə gələn xarici 
vətəndaşların sayı 2 276 604 nəfər olub.  Azərbaycana 
gələn xarici vətəndaşların ümumi sayında Rusiya, 
Gürcüstan, İran və Türkiyə vətəndaşlarının xüsusi çəkisi 
daha çox olub: müvafiq olaraq 31,9 , 19,2 , 14 və 10,9 
faiz təşkil edib.

Ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə bu il əsas artım 
tempi göstərən ölkələr İran, 
BƏƏ, Rusiya olub. 2017-ci 
ildə ölkəmizə İrandan 115 782, 
BƏƏ-dən 42 811, Rusiyadan 
96 040 nəfər çox şəxs gəlib. 
2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə bu il Azərbaycana 
381 807 (20,1 faiz) nəfər çox 
xarici turist gəlib. Bunun da ob-
yektiv səbəbləri var. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
turizmin inkişafı ilə bağlı ver-
diyi fərman və sərəncamlar bu 
sahənin inkişafına güclü stimul 
yaratmışdır. Eyni zamanda, 
Azərbaycanda hökm sürən 
sabitlik, əmin-amanlıq, ictimai-
siyasi asayiş də bunun əsas 
səbəblərindəndir. 

Strateji Yol Xəritəsində tu-
rizmin inkişafı ilə bağlı nəzərdə 
tutulan tədbirlərin reallaşması da 
yeni uğurlara imkan yaratmışdır. 
Strateji Yol Xəritəsi 2020-ci 
ilədək iqtisadi inkişaf strate-
giyasını və tədbirlər planını, 
2025-ci ilədək olan dövr üçün 
uzunmüddətli baxışı və 2025-ci 
ildən sonrakı dövr üçün hədəf 
baxışı əhatə edir.

Prezident İlham Əliyevin 
fərmanı ilə Azərbaycan Res-
publikası Turizm Şurasının 
yaranmasından bir il ötüb. Bir 
illik fəaliyyəti dövründə Turizm 
Şurasının altı geniş tərkibli 
iclası keçirilib. Şuranın keçir-
diyi iclaslarda 100-dən çox 

müxtəlif qərarlar qəbul olunub. 
Bu qərarlar Azərbaycan turizm 
infrastrukturunun inkişafına, 
eyni zamanda, Strateji Yol 
Xəritəsinin icrasına müsbət təsir 
göstərib.

Bununla yanaşı, 2017-ci ildə 
ilk dəfə keçirilən Bakı Şopinq 
Festivalı turizm sahəsində 
önəmli yenilik oldu. Yaz və 
payız mövsümündə təşkil olunan 
bu festivallar növbəti ildə də 
davam edəcək.

Doğrudan da, son illər 
turizm iqtisadiyyatın əsas 
sektorlarından birinə çevrilərək 
sürətlə inkişaf etməkdədir. 
“Azərbaycan Respublikasına 
turist axınının sürətləndirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 20 fevral 
2017-ci il tarixli sərəncamına 
uyğun olaraq , bütün sərhəd 
buraxılış məntəqələrində 
turistlərin sürətli keçidi 
üçün xüsusi hərəkət 
zolaqlarının yaradılması 
və bununla bağlı müvafiq 
təşkilati işlərin görülməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.

Ölkədə turizm 
biznesinin inkişaf 
etdirilməsinə göstərilən 
diqqət və qayğı 
nəticəsində bu sahədə 
mühüm uğurlar qazanıl-
mışdır. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti 
31 yanvar 2017-ci ildə 

“İnvestisiya təşviqi sənədinin 
verilməsi qaydası”nda dəyişiklik 
edilməsi haqqında fərman imza-
lamışdır. Fərmana əsasən, inves-
tisiyanın həyata keçirildiyi iqti-
sadi fəaliyyət sahələri siyahısına 
turizm sahəsi əlavə edilmişdir. 
Dəyişiklik nəticəsində turizm 
sahəsinə sərmayə qoyacaq daxili 
və xarici investorlara qanunla 
müəyyən edilmiş müvafiq miq-
darda gömrük və vergi güzəştləri 
tətbiq olunur.

 2017-ci ildə ölkəyə 
turistlərin gəlişini asanlaşdırmaq 
üçün dövlət başçısının fərman 

və sərəncamlarında verilən 
tapşırıqların icrası çərçivəsində 
elektron vizanın tətbiqi daha 
da təkmilləşdirilmiş və “ASAN 
viza” sistemi yaradılmışdır. 
Hazırda 81 ölkənin vətəndaşı bu 
sistem vasitəsilə elektron viza 
əldə edə bilər.

Çimərlik turizminin inkişafı 
məqsədilə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2017-ci il 
30 mart tarixli sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikasında 
çimərlik turizminin inkişafına 
dair 2017–2020-ci illər üçün 

Tədbirlər Planı” təsdiq olun-
muşdur. Tədbirlər planında 
çimərliklərə dair hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi, infrastruk-
turun qurulması, bu sahədə 
fəaliyyət göstərən operatorların 
işinin tənzimlənməsi, ətraf mü-
hitin mühafizəsi, təhlükəsizlik 
və s. kimi mühüm tədbirlər yer 
almışdır.

Azərbaycanda turizmin 
inkişafı beynəlxalq qurumların 
hesabatlarında da öz əksini 
tapıb. Məsələn, Dünya İqtisadi 
Forumunun (DİF) 2017-ci il 
üçün tərtib etdiyi “Səyahət və 

turizm rəqabətliliyi hesabatı”nda 
Azərbaycan Gürcüstanı 6 
müxtəlif göstərici üzrə qa-
baqlayır, eləcə də turizm üzrə 
həyata keçirilən islahatlar 
göstəricisinə görə Yaponiya-
dan sonra Azərbaycan ikinci 
yerdədir. Azərbaycan həqiqətən 
inkişaf etmiş turizm ölkəsinə 
çevrilməkdədir.

Turizm ölkəyə xarici valyu-
ta axınını sürətləndirir, xidmət 
şəbəkəsinin genişləndirilməsinə 
təkan verir və beləliklə, çox 
sayda yeni iş yerləri yaradılır, 

ölkədə məşğulluğun sahə və 
istiqamətləri genişlənir. 

Son illər bu sahənin inkişa-
fına göstərilən diqqət və qayğı 
nəticəsində Azərbaycanda geniş 
turizm infrastrukturu yaradılmış, 
yeni mehmanxanalar, istirahət 
guşələri istifadəyə verilmiş, 
ölkəyə turistlərin cəlb olunması 
üçün mühüm layihələr reallaşdı-
rılmışdır.

Ölkəmizdə turizm sahəsi 
böyük perspektivlərə malikdir. 
Turizmin əksər növlərinin (kənd, 
müalicə-sağlamlıq, ekoloji, 
mədəni, sosial, kommersiya, 

idman və s.) inkişafı üçün ge-
niş imkanlar mövcuddur. Son 
illərdə əldə olunmuş sürətli 
sosial-iqtisadi tərəqqi bu 
sahənin hərtərəfli inkişafına 
yeni imkanlar açıb. Turizm 
ehtiyatlarının öyrənilməsi, 
genişləndirilməsi, turistlərin 
tələbatının ödənilməsi 
üçün zəruri xidmətlərin 
təşkili və müasir standart-
lara uyğunlaşdırılması, 
sanatoriya-kurort imkan-
larının genişləndirilməsi, 
mehmanxanaların və digər 
turizm obyektlərinin sayının 
artırılması, turizm marşrutla-

rının çoxaldılması istiqamətində 
həyata keçirilən davamlı 
tədbirlər öz real nəticələrini 
verməkdədir. Əsas məqsəd 
turizmin ölkə iqtisadiyyatının ən 
dayanıqlı, effektiv və rəqabətə 
davamlı sahəsinə çevrilməsindən 
ibarətdir.

2017-ci ildə Azərbaycanda 
turizmin inkişafı sürətlə davam 
etmişdir. Ölkəmizdə turizm 
infrastrukturunun müasir 
standartlara uyğunlaşdırılması, 
mövcud turizm məhsullarının 
təkmilləşdirilməsi sahənin pers-

pektiv inkişafına imkan verir.
Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin “elektron hökumət” 
Dövlət İnformasiya Sistemi” 
(EHDİS) portalına qoşulmaq 
üçün müvafiq işlər aparılmış, 
nazirliyin e-xidmətlər saytında 
(www.e-services.mct.gov.az) 
müxtəlif interaktiv xidmətlər 
göstərilmişdir. Hazırda turizm, 
mehmanxana, mehmanxana tipli 
obyektlərə və turizm fəaliyyəti 
ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi 
və fiziki şəxslərə icazələrin, 
lisenziyaların verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 
yalnız e-xidmətlər vasitəsilə 
həyata keçirilir.

Hazırda Azərbaycan 
turizm sahəsində geniş 
beynəxalq əlaqələr qurur. İndi 
elə beynəlxalq turizm sərgisi 
yoxdur ki, Azərbaycanın turizm 
şirkətləri orada iştirak etməsin. 
Bundan başqa, respublikamız 
turizm sahəsində inkişaf etmiş 
ölkələrlə əməkdaşlıq haqqında 
hökumətlərarası sazişlər imza-
layıb. Respublikamızın turizm 
təşkilatları son illər Dünya 
Turizm Təşkilatının (DTT) 
tədbirlərində yaxından iştirak 
edirlər. Ölkəmizi təmsil edən bir 
neçə turizm şirkəti də DTT-nin 
assosiativ üzvləri sırasına daxil 
olub. Bu isə, öz növbəsində, 
DTT-yə üzv ölkələrdə respubli-
kamızın tanınmasına və turizm 
potensialının təbliğinə geniş 
imkanlar açır.

Məlumat üçün bildirək ki, 
2025-2030-cu illərə kimi dövlət 
büdcəsinin turizm sektorunun 
inkişafı hesabına artırılması 
nəzərdə tutulur.

Azərbaycan xalqının 
qonaqpərvərlik və tolerantlıq 
ənənələri hər zaman ölkəmizə 
gələn turistlərin diqqətini 
cəlb edir. Turizm məqsədilə 
Azərbaycana səfər etmək istəyən 
bütün turistlərin rahat, təhlükəsiz 
istirahəti üçün zəruri şərait 
yaradılmışdır. Təkcə Yeni il bay-
ramı günlərində Şahdağ Turizm 
Kompleksinə rekord miqdarda – 
16 mindən artıq turist gəlmişdir.

Aparılan islahatların və 
sahibkarlara göstərilən dəstəyin 
nəticəsi olaraq yaxın gələcəkdə 
ölkə iqtisadiyyatında turizmin 
çəkisinin daha da artacağı 
şübhəsizdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İslam Hüseynov: Rusiyada əksəriyyət bilir ki, 
azərbaycanlılar düşmən yox, dostdurlar

Turizmin davamlı inkişaf ili  � 2018- ci ilin ilk iş həftəsində Akademik Zərifə 
Əliyeva adina Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 15 nəfərlik 
həkim heyəti Səyyar klinika ilə Horadizdə olub.

 1993-cü ildə erməni silahlı 
qüvvələrinin işğalına məruz 
qalan və Azərbaycan Milli 
Ordusunun 1994-cü il yanvarın 
5-də keçirdiyi Horadiz əməliyyatı 
zamanı işğaldan azad edilən bu 
məkan və bu tarixi gün ümum-
milli lider Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. Daha dəqiq desək, 
Horadizlə bağlı qələbə imzası ulu 
öndərə məxsus olmaqla, onun 
Ali Baş Komandanlığı, xeyir-
duası ilə başlanan əməliyyat 
hərb tariximizə şanlı səhifə kimi 
yazılıb. Bu gün ulu öndərin siyasi 
xəttini davam etdirən Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 
Horadizdə böyük tikinti, qurucu-
luq, abadlıq işləri həyata keçirilib 
və keçirilməkdədir. Mənfur qon-
şular tərəfindən dağıdılan şəhər 
indi özünün inkişaf dövrünü 
yaşayır.

 Həmin gün Akademik Zərifə 
Əliyeva adına Milli Oftalmologi-
ya Mərkəzindən bir qrup həkim 
bu tarixi-- Horadizin düşməndən 
azad olunma gününü yerli 
sakinlərlə birgə qeyd ediblər. 
Görüş zamanı həkimlər və yerli 
sakinlər bayrağımızın tezliklə 
Xankəndi, Şuşa, Laçın, Füzuli və 
digər işğal altında olan torpaqlar-
da dalğalanacağına əmin olduq-
larını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, 
ölkə başçısı, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət 
də bunu deməyə inam və əsas 
verir.

 Qeyd edək ki, oftalmologiya 
mərkəzi təkcə paytaxt Bakıda 
deyil, ənənəvi olaraq, respublika-
nın bir çox şəhər və kəndlərində 
pasientlərə tibbi xidmət göstərir. 
Bu məqsədlə 2005-ci ildən 
təşkil edilən səyyar klinika 
indiyədək Tovuz, Gədəbəy, 
Xaşmaz, bir sözlə, onlarla rayon 
və şəhərdə pasientlərə dəstək 
olub. Səyyar klinika vasitəsiylə 
həkimlər təkcə müayinə və 
müalicələrlə kifayətlənməyib, 
lazım gələndə elə yerindəcə 

əməliyyatlar da aparıblar. Qeyd 
edək ki, indiyədək 128 dəfə 
baş tutan səfərdə oftalmoloqlar 
tərəfindən müxtəlif rayon, şəhər, 
universitet və digər yerlərdə 
22645 müayinə və müalicə daxil 
xidmət göstərilib, 2700-dən çox 
əməliyyat aparılıb.

 Horadizdə də göz problemi 
olan 200 sakin müayinə olunub, 
onlara lazımi tövsiyələr veri-
lib. 20 nəfərin gözü əməliyyat 
edilib. Oftalmoloqlar yerlərdə, 
həmçinin maarifləndirmə işləri 
ilə də məşğul olurlar. Onlar 
gözün müxtəlif problemlərindən 
əziyyət çəkənlərə, həm də digər 
sakinlərə bildiriblər ki, göz 
insan orqanizminin çox zərif və 
həssas bir üzvüdür. Dünyaya, 
işıqlı həyata gözlərimizlə baxırıq. 
Ətraf mühitdən məlumatların 
90 faizini göz vasitəsilə alırıq. 
Ona görə də onları qorumaq hər 
kəsin ən ümdə borcudur. Özünü 
yeniləməyən, dəyişməyən yeganə 
orqan olan gözlər çox önəmli 
bədən üzvü olduğu üçün vaxtında 
müayinə və müalicə olunmadıqda 
həll olunması çətin problemlərə 
yol açır. Bəzən elə problemlər 
olur ki, onların müalicəsi müm-
kün olmur.Oftalmoloqlar bu gün 
korluğun, zəif görmənin və digər 
xəstəliklərin qarşısını almaq üçün 
əvvəlcədən bir sıra profilaktik 
tədbirlər görürlər ki, bu da sözsüz 
ki, öz səmərəsini verir.

 Horadizlilər öz növbələrində 
görüş, müayinə və tövsiyələr 
üçün mərkəzin rəhbərliyinə və 
kollektivinə təşəkkür edib, onlara 
göstərilən qayğı və diqqət üçün 
belə şəraitin gerçəkləşməsinin 
qarantı olan Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevə minnətdarlıq 
ifadə ediblər.

P.S. Səyyar klinika bu gün 
işğaldan azad edilmiş Cocuq 
Mərcanlıdadır.

Zərifə HÜSEYNOVA, 
“Xalq qəzeti”
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