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Milli Məclisin sədri İranın 

Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

 � Fevralın 2-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İran İslam 
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid 
Abbas Musəvi ilə görüşüb.

Milli Məclisin mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, parlamen-
tin sədri qonağı səmimi salamlayaraq 
bildirib ki, Azərbaycan və İran iki dost 
və mehriban qonşu ölkələrdir. Bizi 
bir-birimizə bağlayan tarixi, mədəni və 
mənəvi dəyərlər münasibətlərimizin qar-
şılıqlı anlaşma şəraitində inkişafı üçün 
yaxşı zəmin yaradır.

İkitərəfli əlaqələrimizin 
dərinləşməsində dövlət başçılarının rolu 
və siyasi iradəsi mühüm rol oynayır. Bu 
baxımdan, yüksək səviyyəli görüşlər, 
hər iki ölkə prezidentlərinin qarşılıqlı 
səfərləri, aparılan danışıqlar, ölkələrimiz 
arasında imzalanmış sənədlər böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Sədr bildirib ki, Azərbaycan ilə İran 
arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoq 
iqtisadi münasibətlərimizə də müsbət 
təsir edir. Ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsinin həcmi günbəgün artır. Biz 
belə hesab edirik ki, mövcud potensial 
bu sahədə daha yüksək göstəricilər 
əldə etməyə imkan yaradır. Sədr 
Azərbaycanın onun dövlət müstəqilliyini 
ilk tanıyan dövlətlərdən biri kimi İran 
İslam Respublikası ilə həyatın digər 
sahələrində də əlaqələri dərinləşdirmək 
niyyətində olduğunu söyləyib.

Sahibə Qafarova münasibətlərimizin 
inkişafında parlamentlərin rolunu 
vurğulayaraq, hər iki ölkənin qanunve-
ricilik orqanlarında dostluq qruplarının 
fəaliyyətini təqdir edib. Bildirib ki, bu 

sahədə tərəflər arasındakı mövcud 
xoş münasibətlər ikitərəfli və çoxtərəfli 
formatda əməkdaşlıqda özünü büruzə 
verir. Parlament nümayəndə heyətlərinin 
qarşılıqlı səfərləri, deputatlarımı-
zın mütəmadi təmasları ölkələrarası 
əməkdaşlığın da dərinləşməsinə öz 
dəyərli töhfəsini verir.

Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını 
bildirən İran İslam Respublikasının 
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Seyid Abbas Musəvi ölkəsinin dost 
və qardaş Azərbaycan ilə əlaqələrin in-
kişafına böyük maraq göstərdiyini ifadə 
edib. Bildirilib ki, İran ölkəmizin apardığı 
Vətən müharibəsində Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib, haqqın 
və ədalətin tərəfində olub. Səfir 44 gün-
lük hərbi əməliyyatlar zamanı qazanıl-
mış Zəfər münasibətilə xalqımızı və Milli 
Məclisin sədrini təbrik edib.

Bildirilib ki, hər iki ölkənin yüksək 
səviyyəli dövlət rəsmiləri arasında möv-
cud olan münasibətlər iqtisadi, mədəni, 
humanitar sahələrə də öz müsbət 
təsirini göstərir. Heç də təsadüfi deyil ki, 
əməkdaşlığımız artıq keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. 

Münasibətlərimizin bu səviyyəyə 
çatmasına parlamentlərimiz də öz layiqli 
töhfəsini verməkdədir. Deputatlarımız 
arasında keçirilən görüşlər tərəflər 
arasında fikir mübadiləsi aparmaq ba-
xımından çox önəmlidir. Qeyd edilib ki, 
İran gələcəkdə nümayəndə heyətlərinin 
qarşılıqlı səfərlərini intensivləşdirmək, 
əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək 
niyyətindədir.

Söhbətdə parlamentlərarası 
əlaqələrin gələcək inkişaf perspektivləri 
və digər məsələlər barədə danışılıb.

Gənclər Günü münasibətilə ulu öndər 
Heydər Əliyevin  məzarı və Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib

 � Hər il fevralın 2-si ölkəmizdə Gənclər Günü kimi qeyd 
olunur.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
münasibətlə Gənclər və İdman Nazir-
liyinin kollektivi, gənclər təşkilatlarının 
nümayəndələri və fəal gənclər fevralın 
2-də Fəxri xiyabana gələrək, müasir 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı 

və qurucusu ümummilli lider Heydər 
Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə 
gül dəstələri qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akade-
mik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi 
ehtiramla yad olunub, məzarı üzərinə tər 

çiçəklər düzülüb.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn 

gənclər ölkəmizin azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizədə canların-
dan keçmiş qəhrəman Vətən övladları-
nın xatirəsini ehtiramla yad edib, “Əbədi 
məşəl” abidəsinin önünə əklil, məzarları 
üzərinə gül dəstələri qoyublar.

Mədəniyyət Nazirliyinin 2021-ci ildə qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib

 � Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci 
ilin yekunlarına və 2021-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
muş videokonfrans formatında kollegiya iclası keçirilib.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov icla-
sı açaraq kollegiya üzvlərini salamlayıb, 
ötən ilin mədəniyyət mənzərəsinə nəzər 
salıb. İl ərzində Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən xüsusi karantin rejiminin 
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilən 
layihələrin pandemiya şəraitində insan-
ların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə 
töhfə olmaqla yanaşı, yaradıcı şəxslər 
üçün əlavə stimul olduğunu vurğulayıb.      

Ötən il, eyni zamanda, Azərbaycanın 
tarixinə şanlı Qələbə ilə yazıldığını 
bildirən nazir Azərbaycanın haqq işinin 
dünyaya çatdırılmasında Mədəniyyət 
Nazirliyinin də səylərini əsirgəmədiyini, 
müharibənin gedişində və ondan 
sonrakı mərhələdə müxtəlif beynəlxalq 
təşkilatlara və onlarla ölkəyə edilən 
müraciətlərin, yayılan bəyanatların, 
reallaşdırılan layihələrin Ermənistanın 
Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı həyata 
keçirdiyi vandalizm siyasətinin daha bö-
yük miqyasda nümayişinə mühüm töhfə 
verdiyini diqqətə çatdırıb.

Anar Kərimov “Mədəniyyət Nazirli-
yinin institusional islahatlarının icrasına 
dəstək Proqramı”nın hazırlandığını, 
proqramın strateji istiqamətlərinin 
mədəniyyət və irsin tədqiqi, qorunması 

və inkişafı, insan və cəmiyyətin inkişafı, 
həmçinin mədəniyyətimizin beynəlxalq 
aləmdə qorunması və təbliğini əhatə 
etdiyini diqqətə çatdırıb.

Qeyd edib ki, islahatların əsas 
məqsədi nazirlik sistemində hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi, şəffaf və 
səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin 
yaradılması, müasir infrastrukturun 
qurulması, insan kapitalının inkişafı, 
məzmunun zənginləşdirilməsi, dayanıqlı 
maliyyələşmə və modellərin qurulmasın-
dan ibarətdir. 

İclasda 2021-ci ilin birinci yarımili 
üçün nazirliyin tədbirlər planı müzakirə 
edilib. Konkret hədəflər müəyyən 
edilərək hazırlanan planda nazirlik 
sistemində həyata keçiriləcək islahat-
lar, mədəniyyət və yaradıcılığın inki-
şafı, məzmununun zənginləşdirilməsi, 
yaradıcı və mədəniyyət sənayelərinin 
inkişafı, mədəniyyətin Qarabağa 
qaytarılması, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin mədəni irsinin və infrastruktu-
runun bərpası, “Nizami Gəncəvi İli” ilə 
əlaqədar tədbir və layihələr, Azərbaycan 
mədəniyyətinin ölkəmizdə və dünyada 
təbliği, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı 
məsələlərinə diqqət yetiriləcəyi bildirilib.

Ölkə başçısı tərəfindən Şuşa 
şəhərinin “Azərbaycan mədəniyyətinin 
paytaxtı” elan olunması ilə əlaqədar 
tədbirlərin təşkili,  Vaqif Poeziya Günləri 
və “Xarı bülbül” Beynəlxalq Musiqi Fes-
tivalının keçirilməsi, həmçinin işğaldan 
azad olunan ərazilərdə mədəniyyətin 
mövcud vəziyyəti və Ermənistan 
tərəfindən törədilən vəhşiliklər barədə 
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.

Eyni zamanda, ölkə başçısının 
fərmanı ilə yaradılan Dövlət Nəzarəti 
İnformasiya Sisteminin əhəmiyyəti 
vurğulanıb, nazirlik üzrə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müvafiq 
fərman və sərəncamlarının, dövlət proq-
ramlarının icrası ilə əlaqədar proseslərin 
bu sistemin meyarlarına uyğun qurulma-
sının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. 

İclasda kollegiyanın üzvləri və nazir-
liyin digər struktur bölmə rəhbərləri çıxış 
edərək tədbirlər planı ilə bağlı təkliflərini 
səsləndiriblər.

Daha sonra Mədəniyyət Nazirliyinin 
2021-ci ilin birinci yarımili üçün tədbirlər 
planı təsdiq edilib.

Kollegiya iclasına yekun vuran Anar 
Kərimov qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 
reallaşmasında bütün kollektivə uğurlar 
arzulayıb.

“AzerGold”un istehsal etdiyi sikkə və 
külçələrin satış mərkəzi yaradıla bilər

 �  “AzerGold” QSC tərəfindən istehsal edilən sikkə və 
külçələrin satışı üzrə mərkəzin yaradılması planlaşdırılır.

“AzerGold” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyətinin İdarə Heyətinin sədri 
Zakir İbrahimov ötən ilin yekunlarına 
dair mətbuat konfransında bildirib ki, 
səhmdar cəmiyyət ötən il sənayenin 
daha bir sahəsi – zərgərlik 
sənayesinin inkişafı ilə bağlı icra 
edilmiş layihələrdə də fəal iştirak 
edib: “2020-ci il fevralın 18-də 
İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi, Dövlət Gömrük 
Komitəsi, Dövlət Vergi Xidməti, Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
və “AzerGold” QSC-nin iştirakı ilə 
“Azərbaycanda zərgərlik bazarının 
inkişaf perspektivləri, problemlər 
və imkanlar” mövzusunda sahib-
karlarla görüş keçirilib, zərgərlik 
sənayesinin inkişafını ləngidən bir 
sıra problemlər gündəmə gətirilib. 

Görüşdə İqtisadiyyat Nazirliyi və 
digər qurumlar tərəfindən zərgərlik 
bazarında alternativ yollarla, yəni 
qaçaqmalçılıq, vergilərdən yayınma 
və digər üsullarla məmulatların satışa 
çıxarması və müvafiq nəzarət orqa-

nının mövcud olmamasından istifadə 
edərək göstəriləndən daha az əyarlı 
məhsulları alıcılara təqdim etməsi əsas 
problemlərdən biri kimi qeyd olunub.

Bütün bu problemlərin həlli 

məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən İşçi qrup yaradılıb. İşçi qru-
pun fəaliyyəti çərçivəsində artıq qızıl is-

tehsalçıları rəsmi və şəffaf formada 
xammal əldə etmək və bu xam-
maldan istehsal ediləcək qızıldan 
hazırlanan məmulatların ixracını 
rahatlıqla həyata keçirmək imka-
nı  qazanmış olacaqlar. Sistemli 
islahatların nəticəsində “AzerGold” 
tərəfindən satış mərkəzinin yara-
dılması nəzərdə tutulub. Burada 
“AzerGold” tərəfindən istehsal 
edilən sikkə və külçələrin minimal 
mənfəət marjası ilə satışı və bu 
məhsulların qızılın dünya birjasın-
dakı cari qiymətinə uyğun geri alışı 

reallaşdırılacaq”.

“Xalq qəzeti”

Fransız jurnalist: 44 günlük müharibədə qələbə qazanan 
Azərbaycan beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərini azad edib

 � Fransanın “Atlantico” portalında jurnalist Sebastyan 
Bussuanın “Dağlıq Qarabağ: 27 il əvvəl didərgin salındıqları 
torpaqlara qayıtmaq istəyən köçkünlərlə görüş” adlı məqaləsi dərc 
edilib. 

Məqalədə deyilir ki, bu, faciəli 
insan hekayəsidir. Otuz il əvvəl 
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
Ermənistan tərəfindən torpaqları 
işğal edilmiş və doğma evlərindən 
didərgin salınmış 800 minə yaxın 
azərbaycanlı məcburi köçkün doğ-
ma yurda qayıdışlarını gözləyiblər. 
Ermənistanla 44 günlük müharibədə 
qələbə qazanan Azərbaycan 
beynəlxalq hüquqla tanınan 
ərazilərini azad etdi. Torpaqları azad 
edilən yüz minlərlə azərbaycanlı 
tezliklə Zəngilan, Qubadlı və digər 
rayonlardakı evlərinə qayıtmaq ar-
zusu ilə yaşayır. Onlar 30 ildən son-
ra yeni həyat qurmağı xəyallarında 
canlandırırlar. 

Jurnalist Azərbaycanın azad 
etdiyi şəhərlərin və kəndlərin 
ermənilər tərəfindən dağıdılmasın-
dan da bəhs edir. Bildirir ki, yaşayış 
məskənləri ölüm kabusuna çevrilib, 
məscidlər tövlə kimi istifadə olunub, 
kitabxanalar talan edilib. Azərbaycan 
hökuməti dağıdılmış ərazilərdə infrast-
rukturun bərpasına başlayıb.

Bakıda yaşayan minlərlə məcburi 
köçkünün doğma yurdlarına qayıtmaq 
arzularından bəhs edən fransız jur-
nalist məqaləsində onların bəzilərinin 
fikirlərinə yer verib. Rəsul və Aygün 

köçkünlük həyatlarından, Ermənistanın 
işğalı nəticəsində doğma yurdlarından 
didərgin düşmüş həmvətənlərimizin 
yaşadıqları faciələrdən danışıblar. 

Onlar işğal nəticəsində dağıdıl-
mış kəndlərini, evlərini yenidən 
qurmaq arzusu ilə yaşadıqlarını 
bildiriblər. 

Məqalədə qeyd edilir ki, bu in-
sanlar üçün ölkələri Azərbaycanın 
qələbəsi Prezident İlham Əliyevin 
qələbəsidir, eləcə də bütün 
köçkünlərin qələbəsidir. 

Onlar tarixdə heç də bütün 
köçkünlərin belə bir fürsət əldə 
etmədiklərini, doğma yurdları-
na qayıtmaq üçün səbirsizliklə 
gözlədiklərini qeyd edib, qayıdış 
planlarından, yeni həyat quracaq-
larından danışıblar. 

Fransız jurnalist yazır ki, 
söhbət etdiyi azərbaycanlı 
məcburi köçkünlərdə ermənilərə 
qarşı nifrət görmədi. O qeyd edir 
ki, əvvəllər bölgədə hökm sürmüş 
harmoniya zamanla yenidən bərpa 
olunacaq. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris

Azərbaycanda koronavirusdan 332 nəfər sağalıb,  
159 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

 � Azərbaycan Respublikasında 
koronavirus infeksiyasından 332 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 159 yeni  
yoluxma faktı qeydə alınıb.   

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, 
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə  230 min 455 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 223 min 807 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3141 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3507 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 2 milyon 419 min 747 
test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7713-dür.

“Xalq qəzeti”

Prokurorluq: Füzuli rayonunda üç nəfərin minaya 
düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

 � Fevralın 2-də saat 17 radələrində Azərbaycan 
vətəndaşları – 1981-ci il təvəllüdlü Bəhruz İmanov, 1992-ci il 
təvəllüdlü Azad Muxtarov və 1984-cü il təvəllüdlü Rafis Məmişov 
“QAZ 53” markalı 11-BJ-263 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Füzuli 
rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Yağlıvənd kəndi ərazisində 
hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşüblər. 

Füzuli Rayon Prokurorluğunun 
AZƏRTAC-a daxil olan məlumatında 
bildirilib ki, hadisə nəticəsində B.İmanov 

həlak olub, A.Muxtarov və R.Məmişov 
isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 
alıblar.

Faktla bağlı Füzuli Rayon Prokuror-
luğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 
100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 
planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya 
aparma), 116.0.6-cı (silahlı münaqişə 
zamanı beynəlxalq humanitar hüquq 
normalarını pozma) və digər maddələri 
ilə cinayət işi başlanıb.

Hazırda zəruri istintaq hərəkətləri 
həyata keçirilir.
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