
Artıq məlum olduğu kimi, 
türkdilli dövlətlər arasında Nax-
çıvan Sazişinin imzalanmasının 
10-cu ildönümünə həsr edilmiş 
görüş bütün qardaş ölkələrdə 
maraqla izlənildi. Ümumiyyətlə, 
qədim köklərə malik xalqlarımızın 
möhtəşəm birliyinin yaranması 
hamımıza hədsiz sevinc bəxş 
etdi. Türk birliyi və həmrəyliyinin 
möhkəmlənməsində çox mühüm 
rolu olan və bu məsələyə hər 
cür dəstək verən ölkələrdən biri, 
bəlkə də birincisi Azərbaycandır. 
Bu fikri təsdiq etmək üçün uzağa 
getməyə ehtiyac yoxdur, elə 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sammitdəki nitqinə 
nəzər yetirmək kifayətdir. Pre-
zident bildirdi ki, Azərbaycan 
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın 
və dostluğun möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində həmişə öz səylərini 
göstərib və gələcəkdə də 
göstərəcəkdir. Onun sözlərinə 
görə, bizi birləşdirən ortaq soy-
kök, tarix, mədəniyyət və milli 
dəyərlər qarşılıqlı səmərəli 
fəaliyyətimiz üçün mühüm əsasdır. 
Eyni zamanda, türkdilli dövlətlər 
arasında əməkdaşlığın inkişafı 
Azərbaycanın xarici siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biridir.

Bununla yanaşı, dövlət 
başçımız Azərbaycanın tarixi 
torpaqlarını itirmək kimi ağır və 
faciəli problemlə qarşılaşdığını 
qardaş ölkələrin diqqətinə bir 
daha təqdim etdi. Bu, əlbəttə, 
zahirən Azərbaycanın problemi 

kimi görünsə də, əslində, həm 
də ümumtürk problemidir. Pre-
zident İlham Əliyev keçən əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın əsas 
hissəsi ilə Naxçıvan arasında 
Zəngəzur zolağının salındığını, bu 
bölgənin Azərbaycandan alınaraq 
Ermənistana birləşdirildiyini və 
bununla da böyük türk dünyasının 
coğrafi baxımdan parçalandığını 
bildirdi.

Dövlət başçısı Azərbaycanın 
ən ağrılı problemi olan 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı vəziyyətə də toxundu və 
Ermənistanın destruktiv siyasəti 
üzündən bu məsələdə irəliləyiş 
olmadığını qeyd etdi. İlham Əliyev 
bütün qardaş ölkə başçıları qarşı-
sında bəyan etdi: “Ermənistan 30 
ilə yaxındır ki, beynəlxalq hüqu-
qun norma və prinsiplərini kobud 
şəkildə pozaraq Azərbaycana qar-
şı işğalçılıq siyasətini davam etdi-
rir. İşğal olunmuş ərazilərdə etnik 

təmizləmə siyasəti aparılıb, bir mil-
yondan artıq soydaşımız qaçqın 
və məcburi köçkün vəziyyətinə dü-
şüb. Həmin ərazilərdə Azərbaycan 
xalqına məxsus tarixi-mədəni irs, 
İslam abidələri və məscidlərimiz 
dağıdılıb və məhv edilib. 
Ermənistan çalışır ki, müsəlman 
ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq qursun. 
Ancaq dünya müsəlmanları üçün 
müqəddəs olan məscidləri dağı-
dan Ermənistan müsəlman ölkələri 
ilə dost ola bilməz. Dinimizə qarşı 
edilən bu vandallıq Ermənistanın 
islamofob xislətini nümayiş etdirir”.

Valday görüşündə “Qarabağ 
Azərbaycandır və nida işarəsi” 
deyərək özünün kəskin mövqeyini 
dünyaya bəyan edən Azərbaycan 
Prezidenti Türk Şurasının toplan-
tısında bildirdi ki, Dağlıq Qara-
bağ Azərbaycanın tarixi və əzəli 
torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsidir. Münaqişə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunmalıdır. Türk Şurasının zirvə 

görüşlərinin yekun bəyanatlarında 
da dövlətlərin ərazi bütövlüyü, su-
verenliyi və sərhədlərinin toxunul-
mazlığına dəstək davamlı olaraq 
təsbit edilir. 

Şübhəsizdir ki, türkdilli 
dövlətlər Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü dəstəkləyir. Azərbaycan 
Prezidenti münaqişənin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
ədalətli həllini dəstəkləyən 
qardaş və tərəfdaş ölkələrə 
təşəkkürünü çatdırdı. Elə qardaş 
ölkələrin rəhbərləri də ədalətin 
bərpasını Qarabağ probleminin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll edilməsində 
gördüklərini bildirdilər. 

Görüşdə səslənmiş maraq-
lı fikirlərdən biri də türk dün-
yasının ağsaqqalı Nursultan 
 Nazarbayevin Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının Türk 
Dövlətləri Təşkilatına çevrilməsi 
ilə bağlı təklifidir. Təklif bütün 
üzv dövlətlər tərəfindən razılıq-

la qarşılandı. Nazarbayev dedi: 
“On il əvvəl Naxçıvanda Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası-
nın yaradılması haqqında əsas 
sənədi təsdiq etdik. Beləliklə, 
əlaqələrimizin yeni, daha düşü-
nülmüş və praqmatik mərhələsinə 
start verildi. Məhz bu yanaşma 
bizə indiki yubiley tədbirinə yaxşı 
nəticələrlə gəlməyə imkan verdi. 
Əvvəla, biz təşkilatın həm qlobal 
kontekstdə, həm də özümüz üçün 
zəruriliyini və aktuallığını sübut 
etməyə nail olduq. İkincisi, şura 
Özbəkistanın və Macarıstanın he-
sabına genişləndi ki, bu da bizim 
birgə salnaməmizdə yeni səhifə 
açdı. Üçüncüsü, ölkələr tərəfindən 
sanballı institusional struktur 
yaradıldı. Bu struktura TürkPA, 
TÜRKSOY, Türk Akademiyası, 
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, 
Ağsaqqallar Şurası, eləcə də Türk 
Ticarət-Sənaye Palatası daxildir. 
Dördüncüsü, şuranın siyasi və iqti-
sadi nüfuzu regional və beynəlxalq 

səviyyələrdə artır. Beşincisi, türk 
dünyası inteqrasiyasının konsep-
siyası qəbul olunub. Həmin sənəd 
əsasən türkdilli ölkələrin çoxplanlı 
qarşılıqlı fəaliyyətini perspektivdə 
keyfiyyət cəhətdən daha yüksək 
səviyyəyə çıxaracaq”. 

Məhz bu kontekstdə Nazar-
bayev şuranın artıq kifayət qədər 
genişləndiyini bildirərək, onun 
təşkilat adlandırılmasını təklif etdi. 
Bununla yanaşı, o, “Türk baxı-
şı-2040” proqramını hazırlamağı 
da tövsiyə etdi. Bu proqramda 
türkdilli birliyin uzunmüddətli 
məqsədləri və onlara nail olmaq 
yolları əksini tapmalıdır.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan Türk Şurasının 
BMT Baş Assambleyasında və 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında 
müşahidəçi statusuna sahib 
olmasını arzu etdiyini bildirdi. Eyni 
zamanda, o, ulu əcdadımız Dədə 
Qorquddan misal gətirərək “Yaxşı 
dost yaxşı gündə çağırılanda, pis 

gündə isə çağırılmadan gələndir”- 
deyə bütün türk respublikalarını 
ağır gündə bir-birinə dəstək 
olmağa çağırdı: “Bəli, Türkiyənin 
terrora qarşı apardığı ölüm-dirim 
mübarizəsində siz qardaşlarımdan 
çox güclü həmrəylik gözləyirik. 
Əməliyyatın başladığı andan 
etibarən Türkiyəyə dəstək verən 
bütün liderlərə buradan bir daha 
təşəkkür edirəm. Üç yüz milyonluq 
türk dünyasındakı hər bir qardaşı-
mın qəlbinin bizimlə döyündüyü-
nü, ölkəmiz və qəhrəman ordu-
muz üçün dua etdiyini çox yaxşı 
bilirəm”.

Türkiyənin dövlət başçısı gələn 
il Türkiyədə keçiriləcək səkkizinci 
zirvə görüşündə Türkmənistanın 
da tamhüquqlu üzv kimi şuraya 
qoşulacağını və bundan sonra 
altı dövlət – bir millət olacağımızı 
xüsusi qürur hissi ilə qeyd etdi. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın 
inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biridir 

Prezident İlham ƏLİYEV: 

Oktyabrın 15-də Bakıda keçirilən Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə 
görüşünün ən yaddaqalan məqamlarından 

biri bu oldu ki, tədbirdə iştirak edən bütün 
dövlət başçıları qardaş ölkələr arasında siyasi, 
 iqtisadi, mədəni, mənəvi əlaqələrin daim inkişaf 
etdirilməsində maraqlı olduqlarını,  inteqrasiyanın 
gücləndirilməsi istiqamətində real addımlar 
 atılmasının vacibliyini önə çəkdilər.

Bəli, bir zamanlar xəyal olanlar 
gerçəkləşirsə, ortaq keçmişdən or-
taq gələcəyə yol xəritəsi cızılırsa, bu, 
sözün bütün dərinliyi və böyük hərflərlə 
hadisədir!

Bir neçə il yalnız dörd türk dövlətinin 
üzvlüyü ilə fəaliyyət göstərən Türk 
Şurasına digər qardaş dövlətlərin, habelə 
uzaqdakı qardaşımız Macarıstanın da 
qatılması bu birliyin gərəkliyindən xəbər 
verən hadisədir. Duyğular, düşüncələr, 

gözləntilər fikrə, hərəkətə çevrilir. 
Tanrıya çox şükür, türk birliyi ideyası 
addım-addım gerçəkləşir. Ölkələrimizin 
xalqlarının, dövlət başçılarımızın çox 
ciddi çalışmaları ilə türk birliyi uğurla 
irəliləyir! 

Naxçıvan Zirvəsinin 10 illiyində 
keçirilən Bakı Zirvəsi ümumtürk 
hadisəsi, tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq 
yeni səhifə, bir sözlə, ümidlərin inama 
çevrilməsidir. Bu inamı bizlərə aşılayan 
dövlət rəhbərlərimizə min alqış! Zama-
nında türk birliyi yolunda şəhid olmuş, 
bu yola ömür həsr eləmiş bütün fikir, 
dava adamlarının ruhu şad olsun! Bakıda 
keçirilmiş Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq 
Şurasının VII Zirvə görüşündə Prezi-
dent İlham Əliyevin proqram xarak-
terli nitqindən, dünyaya bəyan etdiyi 
Azərbaycan həqiqətlərindən bir neçə 
məqamı ayrıca vurğulamaq, oxuculara bir 
daha çatdırmaq istəyirəm. 

Əvvəla, türk dövlətləri arasında 
əməkdaşlığın inkişafının respubli-
kamızın xarici siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biri olduğunu deyən 
dövlət başçımız Naxçıvan Zirvəsinə 
xüsusi diqqət ayırdı: “Türk Şurasının 
VII Zirvə görüşü Naxçıvan Sazişinin 
imzalanmasının onuncu ildönümünə 
təsadüf edir. 2009-cu ilin oktyabrın-
da dövlət başçılarının Azərbaycanın 
qədim şəhəri Naxçıvanda keçirilmiş 
Zirvə görüşündə ölkələrimiz arasında 
əməkdaşlığın təsisatlanmış yeni formatı 
yaradıldı. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 
Naxçıvan bölgəsi arasında Zəngəzur 
yerləşir. Vaxtilə Zəngəzur bölgəsinin 

Azərbaycandan alınıb Ermənistana 
birləşdirilməsi böyük türk dünyasını coğ-
rafi baxımdan parçaladı. Ancaq Naxçı-
vanda qəbul etdiyimiz qərarlarla və birgə 
işimizlə biz türk dünyasının birliyini daha 
da gücləndirdik və qardaşlığımızı davam 
etdiririk. Bu mənada Türk Şurasının 
yaradılmasına dair qərarın məhz Naxçı-
vanda keçirilmiş Zirvə görüşündə qəbul 
edilməsi türk dünyası üçün böyük rəmzi 
əhəmiyyətə də malikdir.”

Doğrudan da, tarixi 
Azərbaycan torpağı Zəngəzurun mötəbər 
zirvədə xatırladılması Azərbaycan Pre-
zidentinin məlum Soçi nidası, ardınca 
Aşqabad ittihamından sonra təcavüzkar 
siyasəti ilə qatı düşmənimizə çevril-
miş Ermənistana artıq üçüncü sərrast 
zərbədir! 

Bu yöndə qardaş ölkə liderlərinin 
diqqətini mövzunun mahiyyətinə cəlb 
edən dövlət başçımız Türk Dövlətləri 
Əməkdaşlıq Şurasının öncəki zirvə 
görüşlərinin yekun bəyanatlarında da 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə dəstəyin 
təsbit edildiyini xatırladaraq dedi: 
“Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ən ağrılı 
problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 
Ermənistanın destruktiv siyasətinə görə 
irəliləyiş yoxdur. Ermənistan 30 ilə 
yaxındır ki, beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini 
davam etdirir... Münaqişə ilə bağlı BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi 
qəbul edilib. Bu qətnamələrdə işğalçı 
qüvvələrin Azərbaycan torpaqlarından 
qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması birmənalı 
olaraq tələb edilir. Eyni zamanda, 
Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, Avro-
pa Parlamenti, Avropa Şurası və digər 
təşkilatlar buna oxşar qərar və qətnamələr 
qəbul ediblər. Ermənistan bu qətnamə 
və qərarların tələblərinə məhəl qoymur, 
beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinin icrasın-
dan boyun qaçırır.

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 
tarixi və əzəli torpağıdır, Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsidir. Münaqişə beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun 
olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunmalıdır”.

Naxçıvan Zirvəsindən ötən 10 il 
ərzində Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq 
Şurasının bir təşkilat olaraq önəmli in-
kişaf yolu keçdiyini vurğulayan cənab 
Prezident bildirdi: “Şura ölkələrimiz 
arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, hu-
manitar, turizm, informasiya, kommuni-
kasiya texnologiyaları və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oy-
nayır. Türk Şurasının mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələri genişlənir. Hazır-
da BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
kimi qurumlarla səmərəli əməkdaşlıq 
mövcuddur. TÜRKSOY, Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Akade-
miyası zəngin mədəni irsimizin tədqiqi, 
maddi və mənəvi dəyərlərimizin dünya 
səviyyəsində təbliğində əhəmiyyətli 
rol oynayır... Mədəniyyət, elm, təhsil, 
turizm, gənclər və idman kimi sahələrdə 
birgə fəaliyyətimiz xalqlarımız arasında 
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da 
dərinləşməsinə xidmət edir”.

Türk Şurasının toplantısında 
Azərbaycanın müstəqillik illərində 
əldə etdiyi tarixi uğurlardan, xüsusən 
iqtisadi qüdrətdən, növbəti ümumi 
hədəfdən Prezidentimiz öyünclə söz   
açdı:  “Zirvə görüşlərimiz ənənəvi 
olaraq əməkdaşlığımızın müxtəlif 
sahələrini əhatə edən mövzulara həsr 
olunur. Builki tədbirimizin “Kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafı” adlanan 
mövzusu mühüm aktuallıq kəsb edir. 

2017-ci ildə Azərbaycanda Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yaradı-
lıb. Agentliyin yaradılmasında məqsəd 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının 
dəstəklənməsidir. Ölkə daxilində və 
xaricində geniş fəaliyyət imkanlarına 
malik güclü sahibkarlar sinfi forma-
laşıb. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən indiyədək 36 min sahibkara 
1,4 milyard ABŞ dolları həcmində 
güzəştli kredit ayrılıb. 2018-ci ildə 
özəl sektorun ölkəmizin ümumi daxili 
məhsulunda payı 85 faiz təşkil edib.

Azərbaycan rəhbərinin zirvə 
görüşündə vurğuladığı kimi, 
dövlətimiz enerji və nəqliyyat 
sahələrində də işbirliyinə böyük 
önəm verir: “Mərkəzi Asiyadan olan 
tərəfdaşlarımızın enerji resurslarının 
bir hissəsi Azərbaycan vasitəsilə dünya 
bazarlarına nəql edilir… Azərbaycan 
Şərq–Qərb nəqliyyat dəhlizinin fəal 
iştirakçısıdır. 2017-ci ilin oktyabr ayında 
istifadəyə verilmiş Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmir yolu tarixi İpək Yolunun bərpasına 
bizim müştərək töhfəmizdir”. 

Dövlət başçımızın üzərində xüsusi 
dayandığı istiqamətlərdən biri də 
turizm sektoru oldu: “Biz ölkələrimizə 
xaricdən turistlərin cəlb edilməsi və 
ölkələrimiz arasında turist axınını təşviq 
etmək üçün səylərimizi artırmalıyıq”. 
Xatırladaq ki, yalnız cari ilin ilk doq-
quz ayında respublikamıza 2,4 milyon 
nəfər turist səfər edib, bunlardan 330 
min nəfəri məhz qardaş ölkələrdən 
gələnlərdir. Digər gediş-gəlişlərlə ya-
naşı, turist sayının artması da içəridən 
qaynayıb–qarışmağımıza, necə deyərlər, 
mədəni paylaşımlara, qardaşcasına alış-
verişlərə öz müsbət təsirini göstərəcək. 

Nəhayət, Naxçıvan Zirvəsindən yola 
çıxmış Türk Şurasının Bakı Zirvəsində 
Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasına 
başqanlıq respublikamıza keçdi. Prezi-
dent İlham Əliyevin əmin etdiyi kimi, 
Azərbaycanın başqanlığı dövründə Türk 
Şurasında üzv ölkələr arasında həm 
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli səviyyədə 
işbirliyi daha da dərinləşəcək, ümumtürk 
birliyi daha da möhkəmlənəcək.

Əkbər QOŞALI, şair-publisist
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Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə görüşünün 
Azərbaycanın evsahibliyi, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə 15 oktyabrda Bakıda keçirilməsi ilə paytaxtımız, ölkəmiz, 
ümumən, türk dünyası daha bir tarixi gün yaşadı. Türk dünya-

sından yollar Bakıya gətirdi, gələnlərin saatları Bakıda quruldu, türk 
xalqlarının gözləri Bakıya dikildi. Zirvə görüşündən öncə müxtəlif 
səviyyələrdə bir neçə önəmli görüş, müzakirə də oldu. Nəhayət, Türk 
Şurasının növbəti qərarları Bakıda verildi. Türk Şurasının toplan-
tısı başa çatsa da, müzakirələr, təhlillər davam edir, hələ yeni-yeni 
müzakirələrə də səbəb olacaq. 

Türk  Şurasının  növbəti  tarixi  qərarları  Bakıda  verildi...
Naciye Selin Şenocak qeyd edib ki, 

Özbəkistanın Türk Şurasına qoşulması, eləcə 
də Macarıstanda şuranın nümayəndəliyinin 
açılması bu strukturun artan rolunu göstərir: 

“İdarəetmə oxunun Asiyaya keçdiyi yeni 
dünya düzənində Türk Şurası vacib rol 
 oynayacaq”.

Mərkəzin rəhbəri əlavə edib ki, Türk 
Şurasının fəaliyyəti gələcəkdə də “Bir 
kəmər, bir yol” layihəsinin köməyi ilə iqtisadi, 
 siyasi və sosial baxımdan inkişaf edəcək və 
dərinləşəcək.

“Xalq qəzeti”

Çinlə Azərbaycan arasında 
ticarət dövriyyəsi sürətlə artır

Çinin Azərbaycandakı 
səfiri Qo Min bildirib ki, Çinlə 
Azərbaycan arasında ticarət 
dövriyyəsi rekord həddə çatıb.

Səfir qeyd edib ki, iqtisadiy-
yat və ticarət sahələrində Çin 
Azərbaycana 22 layihənin real-
laşdırılması üçün indiyədək 500 
milyon yuan (70 milyon dollardan 
çox) dəyərində qarşılıqsız yardım 
edib: “Bu il avqustun sonuna olan 
vəziyyətə görə, iki ölkə arasında 

ticarət dövriyyəsi 1,543 milyard 
dollara çatıb və ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 104,64 faiz 

artıb. Bu, rekord göstəricidir”. 
Səfir bildirib ki, Çin bu ilin 

iyununadək Azərbaycana 800 
milyon dollardan çox investisiya 
yerləşdirib. Bu vəsait neft və təbii 
qaz hasilatı sahəsinə yönəlib.

Səfir onu da əlavə edib 
ki, gələn ay Azərbaycan tərəfi 
Şanxayda keçiriləcək 2-ci 
“China International Import 
Expo” beynəlxalq sərgisinə 100 
nəfərdən çox nümayəndə heyəti 
göndərəcək.

“Xalq qəzeti”

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, Dün-
ya Bankı ilə danışıqlar artıq yekun mərhələdədir. 
Cari ilin sonunadək hökumətə Dünya Bankı 
ilə kredit sazişinin layihəsi təqdim olunacaq. 
Növbəti il Dünya Bankı özünüməşğulluq proq-
ramının genişləndirilməsində iştirak payı kimi 
1000-2000 ailənin özünüməşğulluğuna dəstək 
verəcək. Sonrakı illər ərzində sabit olaraq hər il 
5 min ailənin özünüməşğulluq proqramında işti-
rakı Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdiriləcək.

BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə də 
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində birgə 
işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə 

 BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) birgə icra 
etdiyi layihə üzrə 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin 
özünüməşğulluq fəaliyyəti müstəvisində özlərinə 
dayanıqlı biznes qurmalarına dəstək veriləcək.

Ümumilikdə, aktiv məşğulluq tədbirləri bütün 
istiqamətlərdə davam etdirilməklə, onların miq-
yası da genişləndiriləcək. Nazirlik üçün cari ildə 
plan 100 min nəfərin işlə təminatıdırsa, gələn 
il bu rəqəm 130 minə çatdırılacaq. Həmçinin 
haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkilinin, iri dövlət 
şirkətlərində yaradılan müvəqqəti ictimai işlər 
proqramının da davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

“Xalq qəzeti”

Brüssel Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Naciye Selin Şenocak 
 bildirib ki,Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası) yaxın 
 zamanlarda möhkəmlənəcək və dünyada vacib güc mərkəzinə çevriləcək.

Türk Şurası dünyada vacib 
güc mərkəzinə çevriləcək

Cari ildə 100 min, 
gələn il 130 min nəfər 
işlə təmin olunacaq

Özünüməşğulluq proqramının genişləndirilməsi 
işlərində Dünya Bankı və BMT İnkişaf Proqramı 
ilə əməkdaşlıq da öz töhfəsini verəcək.

Hicran
Машинописный текст
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