
Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə 41 fərdi yaşayış evi verilib

Nazirlikdən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
Hacıqabul və Ucar rayonla-
rında fərdi yaşayış evlərinin 
şəhid ailələri və Qara-
bağ müharibəsi əlillərinin 
istifadəsinə verilməsi 
tədbirlərində iştirak edən 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi nazirinin müavini 
Mətin Kərimli ölkəmizin da-
yanıqlı inkişafı proseslərinin 
güclü sosial siyasətlə 
tamamlandığını bildirib. O, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin uğurlu siyasətinin 
mərkəzində vətəndaş amili-
nin dayandığını vurğulayıb. 
Nazir müavini bunun nəticəsi 
olaraq, ölkə əhalisinin rifah 
halının yaxşılaşdırılması 

istiqamətində mühüm ad-
dımların atıldığını, təkcə bu 
il reallaşdırılan iki sosial pa-
ketin 4,2 milyon vətəndaşın 
rifahına ciddi dəstək olduğu-
nu qeyd edib.

M.Kərimli diqqətə çatdırıb 
ki, dövlət başçısının tapşı-
rığına uyğun olaraq, sosial 
cəhətdən həssas qruplarla 
bağlı proqramlar ildən-ilə 
geniş miqyas alır. Xüsusilə 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və konstitu-
siya quruluşunun müdafiəsi 
uğrunda döyüşlərdə şəhid 
olmuş insanların ailələrinin 
və bu döyüşlərdə sağlamlıq-
larını itirmələri nəticəsində 
əlilliyi olan şəxslərin mənzillə 
təminatı işləri getdikcə 
gücləndirilir. Əgər 2018-ci 

ildə nəzərdə tutulduğundan 3 
dəfə çox olmaqla 626 mənzil 
həmin insanlara təqdim 
edilibsə, bu il 934 mənzil və 
fərdi yaşayış evinin şəhid 
ailələri və müharibə əlillərinin 
istifadəsinə verilməsi planlaş-
dırılıb. Cari ilin ötən dövründə 
300-ə yaxın mənzil və fərdi 
ev artıq təqdim olunub.

Nazir müavini ümumilikdə 
bu vaxta qədər nazirlik 
tərəfindən şəhid ailələrinə 
və müharibə əlillərinə 
6951 mənzilin və fərdi evin 
verildiyini vurğulayıb. O bu 
istiqamətdə tədbirlərin qarşı-
dakı dövrdə də uğurla davam 
etdiriləcəyini deyib.

Yeni fərdi yaşayış evləri 
ilə təmin olunan vətəndaşlar 
dövlətin diqqət və qayğısı 
ilə əhatə olunmaların-
dan, sosial təminatlarının 
gücləndirilməsi üçün 
aparılan işlərdən razılıq-
larını ifadə ediblər. Onlar 
göstərilən yüksək qayğı-
ya, eyni zamanda, müa-
sir tələblərə uyğun inşa 
etdirilmiş fərdi yaşayış 
evləri ilə təmin olunduq-
larına görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

 “Xalq qəzeti”

“Azəriqaz”dan verilən məlumata görə, 
2019-cu ildə də qaz təsərrüfatı infrastrukturu-
nun genişləndirilməsi işləri uğurla davam et-
dirilir. Tərtib edilmiş tədbirlər proqramına uy-
ğun olaraq ilk növbədə kənd və qəsəbələrin 
daşıyıcı qaz kəmərlərinin yenidənqurulması, 
kəmərlər üzərində quraşdırılmış istismar 
müddəti bitmiş avadanlıqların yeniləri 
ilə əvəz edilməsi, sonrakı mərhələdə isə 
mövcud qaz paylayıcı şəbəkələrin, küçə və 
dalanların qaz xətlərinin yenidənqurulması, 
eləcə də hər bir istehlakçının mənzilinə qaz 
sayğaclarının quraşdırılması işləri davam 
etdirilir.

Birliyin texniki istismar şöbəsinin hesa-
batında qeyd edilir ki, respublika ərazisində 
bu ilin yanvar-oktyabr ayı ərzində 1559,8 
km uzunluqda müxtəlif diametrli yeni qaz 
kəmərləri çəkilib, 542,8 km uzunluqda qaz 
kəmərləri əsaslı təmir edilib. Bundan əlavə 
Bakı, Sumqayıt və regionlar üzrə daxili im-
kanlar hesabına 2019-cu ilin yanvar- 

oktyabr ayları ərzində 299,64 km uzunluğun-
da müxtəlif diametrli qaz xətləri təmir edilərək 
yenisi ilə əvəz olunub.

Hazırda bu il üçün dövlət proqramı 
əsasında qazlaşdırılması aparılan 92 yaşayış 
məntəqəsi və massivindən 66-da qaz açılış-
ları baş tutub, digərlərində isə son tamam-
lama işləri aparılır. Bakı şəhəri üzrə isə 22 
yaşayış məntəqəsindən birində qaz açılışı 
həyata keçirilib, 11 məntəqədə iş tamamlanıb 
açılışa hazırdır, digər 10 massivdə isə qaz-
laşma işləri davam edir.

2019-2020-ci illərin payız-qış mövsümünə 
nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası cari dövrdə 
ümumilikdə 90,04 faiz yerinə yetirilib və qalan 
işlər davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”

 Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin “Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında” 
sərəncamının əhəmiyyətinə 
toxunan İ.Rüstəmov ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
Bakı Dövlət Universitetinə 
daim xüsusi diqqət və qayğı 
göstərdiyini xatırladıb. Alim 
BDU-nun günün tələbləri 
səviyyəsində fəaliyyətinin, mü-
asir kompleks strukturunun yaradıl-
masının onun birbaşa diqqəti ilə bağlı 
olduğunu vurğulayıb. 

Kitabın müəllifi, siyasi elmlər üzrə 
fəlsəfə doktoru Günel Məlikli bildirib 

ki, kitabda ali təhsil ocağının keçdiyi 
100 illik şərəfli yola nəzər salınır. 
O, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Bakı Dövlət Universitetinin məzunu 
olduğunu böyük qürur hissi ilə vur-
ğulayıb. 

Qeyd edilib ki, kitabda 
Bakı Dövlət Universitetinin 
100 illik tarixi dövründə 
keçdiyi şərəfli yol araşdırı-
lıb, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin və Prezident 
İlham Əliyevin Bakı Dövlət 
Universiteti ilə bağlı fikirləri, 
çıxışları ətraflı təqdim 
olunub.

Milli Məclisin Əmək 
və sosial siyasət komitəsinin sədri 
Hadı Rəcəbli, professor Hikmət 
Əlizadə və digər çıxış edənlər də “Bir 
əsrin xəzinəsi. Bakı Dövlət Univer-
siteti 100 il” kitabı ilə bağlı fikirlərini 
bildiriblər.

Qeyd edək ki, nəşrin elmi 
məsləhətçisi AMEA-nın A.A. Bakıxa-
nov adına Tarix İnstitutunun direk-
toru, akademik Yaqub Mahmudov, 
rəyçilər siyasi elmlər doktoru Hadı 
Rəcəbli, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun 
direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru 
İlham Məmmədzadə, Milli Məclisin 
deputatı, yazıçı-publisist Hüseyn-
bala Mirələmov, professor İzzət 
Rüstəmovdur. 

Kitab tədqiqatçılar, tələbələr, 
mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi 
üçün nəzərdə tutulub.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Cəlil Məmmədquluzadənin nəslinin 
davamçıları noyabrın 17-də akademik 
İsa Həbibbəyli ilə görüşüblər. Görüşdə 
qonaqlara böyük demokrat yazıçı-
nın zəngin ədəbi-bədii yaradıcılığı, 
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 

onun şəxsiyyətinə və irsinə 
göstərilən yüksək ehtiram-
dan bəhs olunub. Həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin müva-
fiq sərəncamı ilə ölkəmizdə Cəlil 
Məmmədquluzadənin 150 illik 
yubileyinə həsr edilmiş silsilə 
tədbirlərin keçirildiyi diqqətə 
çatdırılıb.

Görüş zamanı Mirzə Cəlilin 
1942-ci ildə Azərbaycandan 
getmiş oğlu Ənvər 
Məmmədquluzadənin mühacirət 
həyatından və onun dünyanın 

müxtəlif ölkələrində yaşayan övladla-
rının və nəvə-nəticələrinin taleyindən 
geniş söz açılıb.

Daha sonra akademik İsa 
Həbibbəyli Cəlil Məmmədquluzadənin 

nəslinin davamçılarına babaları Cəlil 
Məmmədquluzadəyə həsr edilmiş kitab-
ları və böyük yazıçının metal üzərində 
döymə üsulu ilə işlənmiş portretini 
hədiyyə edib.

Polşadan gəlmiş qonaqlar Şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edib, Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Mu-
zeyi ilə tanış olub, həmçinin İçərişəhəri 
gəziblər.

Qonaqlar Cəlil Məmmədquluzadənin 
ev muzeyinin yenidən qurulmasından 
sonra açılış mərasimində iştirak ediblər.

Cəlil Məmmədquluzadənin nəslinin 
davamçıları Azərbaycanın bir qrup 
 ziyalısı ilə birlikdə bu gün böyük demok-
rat yazıçının Fəxri xiyabandakı məzarını 
ziyarət edib, əklil qoyublar.

 “Xalq qəzeti”

AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direk-

toru, akademik İsa Həbibbəylinin dəvəti ilə görkəmli 
Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadənin nəslinin 
davamçıları, ədibin nəticəsi Martin Cavanşiri və Pşems-
lav Cavanşiri Bakıya gəliblər.Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin 

mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların 
yeni mənzillərlə təminatı tədbirləri davam etdirilir. 
Noyabrın 18-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən 9 rayonda (Hacıqabul, Ucar, 
İmişli, Qazax, Saatlı, Sabirabad, Ağcabədi, Ağdam, 
Zərdab) 41 fərdi yaşayış evi bu kateqoriyalardan 
olan vətəndaşların istifadəsinə verilib.

Bakıda 10 massivdə 
qazlaşdırma işləri aparılır 
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Cəlil Məmmədquluzadənin 
nəticələri Azərbaycanda

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 
istehlakçıların qaz təchizatının 
yaxşılaşdırılması, bölgələrin qaz-
laşdırılması, qaz kəmərlərinin və 
avadanlıqların yenidənqurulması 
istiqamətində genişmiqyaslı işlər 
həyata keçirir.

“Bir əsrin xəzinəsi. Bakı Dövlət 
Universiteti 100 il”in təqdimatı 

Bakı Dövlət Universitetində”Bir əsrin xəzinəsi. Bakı Dövlət 
Universiteti 100 il” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. 
AMEA Fəlsəfə İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə çap edil-
miş kitabın təqdimat mərasimini giriş sözü ilə BDU-nun 

professoru İzzət Rüstəmov açaraq qeyd edib ki, 1919-cu ildə əsası 
qoyulmuş Bakı Dövlət Universiteti ilk ali təhsil ocağı kimi yaradıldığı 
dövrdən xalqımızın maariflənməsində, ziyalı nəslin yetişməsində 
mühüm rol oynayıb. BDU-nun fəaliyyətə başladığı ilk tarixi binanın 
İstiqlaliyyət küçəsində yerləşdiyini xatırladan natiq əlavə edib ki, 
kitabın ensiklopedik dəyəri var. 

Bakıda “Üfüqdə yeni fürsətlər: Qadın sahibkarlara 
yaşıl işıq” mövzusunda II forum keçirilib

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycanda Qadın Sa-
hibkarlığının İnkişafı Asso-
siasiyası idarə heyətinin 
rəhbəri Səkinə Babayeva 
ölkəmizdə qadın sahibkar-
larının biznes imkanlarının 
artırılması istiqamətində 
həyata keçirdikləri layihələr 
barədə danışıb. Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən qadın 
sahibkarlara dəstək verildiyini 
vurğulayan Səkinə Babayeva 
qeyd edib ki, bu da nəticədə 
məşğulluğun artmasına 
kömək edir.   

Baş Nazirin müavini Əli 
Əhmədov forumda çıxış 
edərək deyib ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının imkan ver-
diyi çərçivədə Prezident və 
hökumət tərəfindən insanların 
rifahının yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində addımlar 
atılacaq. İnsanların rifahının 
yaxşılaşdırılmasında əsas 
istiqamətlərdən biri də 
məşğulluğun inkişafıdır. Bu-

rada da əsas məsələ ölkədə 
qadın sahibkarlığının inkişafı-
dır. Azərbaycanda qadın sa-
hibkarlığının inkişafına xüsusi 
dəstək verilir. Bu, Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
siyasətin və Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin qadın sahibkar-
lığının inkişafı istiqamətində 
gördüyü işlərin nəticəsidir.

Baş Nazirin müavini 
vurğulayıb ki, Azərbaycanda 
qadın sahibkarlığının daha 
da inkişaf etdiyi və iqtisadiy-
yat sahəsində qadınların fəal 
iştirakı göz qabağındadır. 
Prezident İlham Əliyevin də 
qeyd etdiyi kimi, ölkəmizdə 
həyata keçirilən islahatların 
mərkəzində insan amili durur. 
2019-cu ildə Azərbaycanda 
iki mərhələdə böyük islahat-
lar həyata keçirildi. Minimum 
əməkhaqları, pensiyalar 
ciddi şəkildə artırıldı. Təkcə 
əməkhaqları 20 faizdən 50 
faizə qədər yüksəldildi.

Diqqətə çatdırılıb ki, 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
bir çox sahələrində, eləcə 
də səhiyyədə qadınlarımızın 
iştirak səviyyəsi kişilərdən 
daha yüksəkdir. Qadının 
ictimai fəallığının artırılması 
Azərbaycan cəmiyyətinin 
demokratik potensialının 
gücləndirilməsinin vacib 
hissələrindən biridir. İkinci 
tərəfdən, ailələrin təminatının 
yaxşılaşdırılmasında qadın 
sahibkarlığının inkişafının rolu 
böyükdür. Bununla yanaşı, 
qadınlar Azərbaycan iqtisa-
diyyatına, bütövlükdə ölkənin 
inkişafına töhfə verirlər.

Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Hic-
ran Hüseynova bildirib ki, 
Azərbaycanda qadın sahib-
karların sayı ilbəil artır. Qadın 
sahibkarların sayının artması 
əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəlməsi, yeni iş yerlərinin 
açılmasına səbəb olur. 

Komitə sədri vurğulayıb 
ki, qadınların peşə-ixtisas 
kurslarına cəlb edilməsi daha 
da güclənməlidir. Sahibkar 
qadınlar üçün yeni bazarlara 
çıxış imkanları yaradılmalıdır. 
Qadın sahibkarlığın inkişafı 
yoxsulluğun azalmasına yar-
dım edir. Qadın sahibkarların 
istehsal etdikləri məhsulların 

ixracı daha da artırılmalıdır.
Hicran Hüseynova əlavə 

edib ki, Azərbaycanın 8 
rayonunda Qadın-Resurs 
mərkəzlərinin yaradılması 
nəticəsində 145 qadın şəxsi 
biznesini qurub. Bütövlükdə 
bu mərkəzlər vasitəsilə 6500-
dən çox üzvü olan güclü qadın 
şəbəkəsi mövcuddur.

İqtisadiyyat nazirinin 
müavini Niyazi Səfərov deyib 
ki, Azərbaycanda hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkar-
lıqla məşğul olan qadınların 

sayı 200 minə yaxındır. 
Onlardan, təxminən, 33 faizi 
Bakıda, 17 faizi Aran, 16 faizi 
Gəncə-Qazax, 10 faizə yaxını 
Lənkəran, qalanları isə digər 
iqtisadi rayonlarda fəaliyyət 
göstərir. Sahibkarlığın maliyyə 
resurslarına çıxışını təmin 
etmək məqsədilə yaradılan 
güzəştli mexanizmlərdən qa-
dın sahibkarlar da yararlanır-
lar. Təkcə Sahibkarlığın İnki-
şafı Fondunun vəsaitlərindən 
indiyədək təxminən 4300-dək 
sahibkarlıqla məşğul olan 

qadın faydalanıb və 115 
milyon manatdan çox kredit 
əldə edib.

Daha sonra Azərbaycan 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasi-
yasının prezidenti Məmməd 
Musayev, BMT-nin İnkişaf  
Proqramının Azərbaycandakı 
rezident nümayəndəsi 
Alessandro Frakasetti, Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin idarə heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov 
çıxış edərək bildiriblər ki, 

Azərbaycanda qadınlar digər 
sahələrdə olduğu kimi, sahib-
karlığın inkişafında da mühüm 
rol oynayır və biznes fəaliyyəti 
ilə fəal şəkildə məşğul 
olurlar. Qadınların iqtisadi 
təşəbbüskarlığının artması, 
mikro, kiçik və orta biznesdə 
geniş təmsil olunması ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafı, 
məşğulluğun təmin olunması 
baxımından əhəmiyyətlidir. 
Ölkə üzrə fərdi sahibkarların, 
təqribən, 20 faizini qadınlar 
təşkil edir.

Forumda “Uğurlu qadın-
ların hekayəsi,” “İncəsənətdə 
sahibkarlığın inkişafı”, 
“Azərbaycanda turizm biznesi/
evdə məşğulluğun inkişafı”, 
“Biznes fəaliyyəti olan qa-
dınlar: üstünlüklər, çətinliklər 
və imkanlar”, “Azərbaycanda 
sahibkarlığın təşviqində biz-
nes təhsilin rolu” və “Bankların 
qadınlara göstərdiyi dəstək 
mexanizmləri” mövzularında 
panel müzakirələr aparılıb.

Noyabrın 18-də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanda Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası ilə birgə 
Qlobal Sahibkarlıq Həftəsinin qeyd olunmasına həsr 
edilmiş “Üfüqdə yeni fürsətlər: Qadın sahibkarlara 
yaşıl işıq” mövzusunda II forum keçirib.
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