
11 mart 2021-ci il, cümə axşamı6
“Nizami Gəncəvi 880: Onun dünya irsinə töhfəsi” 

mövzusunda onlayn konfrans 
 �  Beynəlxalq Türk 

Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
prezidenti Günay Əfəndiyeva 
martın 9-da “ Nizami Gəncəvi 880: 
Onun dünya irsinə töhfəsi “ adlı 
onlayn konfransda iştirak edib. 

Fonddan bildirilib ki,  konfransda, 
həmçinin İSESKO-nun sabiq baş 
 direktoru Əbdüləziz bin Osman  
əl-Tüveycri, Latviya Respublikasının 
sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vaira 
Vike-Freiberga, Beynəlxalq Türk Aka-
demiyasının prezidenti Darxan Kıdırali 
və digər şəxslər iştirak edərək, dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı öz 
fikirlərini bölüşüblər. 

Tədbirdə Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
 prezidenti Günay Əfəndiyeva çıxış 
edib.  Fondun prezidenti öz çıxışında 
 Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığına 
 toxunaraq, Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci 
ili “ Nizami Gəncəvi İli “ elan etməsini 
yalnız klassik Azərbaycan ədəbiyyatı 
və mədəniyyətinə deyil, bütövlükdə, 

türk dünyasının ədəbiyyatına və 
mədəniyyətinə olan dərin ehtiramı kimi 
qiymətləndirib.

Günay Əfəndiyeva dahi şairin 
ədəbiyyata gəlişi ilə türk dünyasının, 
ümumilikdə, bütün dünyanın poeziyasın-
da yeni səhifənin açıldığını qeyd edib. 
O, şairin qoyduğu dəyərli ədəbi irsin 880 
ilin çərçivələrinə sığmadığını, Nizaminin 
bütün əsrlərin müasiri olduğunu bildirib. 

Fondun prezidenti, eyni zamanda, 
ilkin orta əsrlər türk ədəbiyyatında Niza-
minin rolunu vurğulayaraq, onun yüksək 
sənətkarlığı, ümumbəşəri dəyərlərə 
dünyəvi münasibəti, insan taleyi haq-
qında humanist düşüncələri ilə seçilən 

əsərlərinin türk dünyası mədəniyyətinin 
təkrarsız nümunələrindən olduğunu 
 deyib. Günay Əfəndiyeva “ Nizami 
Gəncəvi İli “ çərçivəsində fond 
tərəfindən dahi mütəfəkkirlə  bağlı ha-
zırda bir sıra layihələrin üzərində işlərin 
görüldüyünü, şairin yaradıcılığı ilə bağlı 
tədqiqatların aparıldığını, kitabların çap 
olunacağını qeyd edib.  

Konfransda Nizami  yaradıcılığının 
daha dərindən öyrənilməsi, bütün 
dünyaya tanıdılması istiqamətində 
görüləcək işlərlə bağlı geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.  

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Yanvar – fevral aylarında  əsas kapitala  
1,34 milyard manata yaxın vəsait yönəldilmişdir

Dövlət Statistika Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, neft-qaz 
sektoruna yatırılmış investisiyaların 
həcmi 13,5 faiz azalmışdır. İstifadə 
olunmuş vəsaitin 1 milyard 71,2 milyon 
manatı və ya 80,0 faizi məhsul istehsalı 
sahələrinə, 146,8 milyon manatı (11 
faizi) xidmət sahələrinə, 120,4 milyon 
manatı (9 faizi) isə yaşayış evlərinin 
tikintisinə sərf olunmuşdur. Əsas 
kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 678,4 
milyon manatını və ya 50,7 faizini daxili 
vəsaitlər təşkil etmişdir. Əsas kapitala 
yönəldilmiş vəsaitlərin 1 milyard 143,1 
milyon manatı və ya 85,4 faizi bilavasitə 
tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə 
yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 

ümumi dəyərində müəssisə və 
təşkilatların vəsaitləri 74 faiz, bank 
kreditləri 9,7 faiz, əhalinin şəxsi 
vəsaitləri 9,1 faiz, sair vəsaitlər 3,8 

faiz, büdcə vəsaitləri isə 3,4 faiz təşkil 
etmişdir.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə 2021-ci ilin 
yanvar – fevral aylarında əsas 
kapitala 1 milyard 338,4 milyon 
manat məbləğində vəsait 
yönəldilmişdir. 

Tovuz: Çərşənbə axşamı  
şəhid evlərinin qapısı döyüldü

Bunları söyləməklə Tovuz Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Məmməd 
Məmmədov Novruzun yel çərşənbəsi 
günü şəhid ailələrinin yanında olarkən 
dövlət tərəfindən onlara hər zaman 
diqqət və qayğının göstəriləcəyini 
xüsusi vurğuladı. O, həmin gün Düz 
Qırıqlı kəndində şəhid Asim Əliyev, 
Sahil Salmanov, Nəcməddin Bədirov, 

Əyyublu kəndində Vahid Qurbanov, 
Ceyhun Mirzəyev, Alakol kəndində 
Sənan Ələsgərov, Cavid Hüseynov, 
Müşviq İsmayılzadə, Dönük Qırıqlı 
kəndində Nural Sultanov və Qovlar 
şəhərində Zülfüqar Abbasov, Nurlan 
Vəliyevin ailələrini ziyarət etmişdir. İcra 
hakimiyyətinin başçısı xalqımızın adət 
və ənənələrinə uyğun olaraq şəhidlərin 

valideynləri ilə birlikdə onları anmış, 
xatirələrini yad etmişdir. 

Sonra rayon rəhbəri Qovlar 
şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında 
olmuş, şəhidlərin ailə üzvləri ilə birlikdə 
məzarları ziyarət etmişdir. Şəhidlərin 
ruhuna dualar oxunmuş, məzarları 
üzərinə gül dəstələri qoyulmuşdur.

Şəhid valideynləri göstərilən dəstəyə 
görə minnətdarlıqları ifadə etmiş, ölkə 
Prezidentinin diqqət və qayğısını hər an 
hiss etdiklərini bildirmişlər.

Hamlet QASIMOV,  
"Xalq qəzeti"nin  

bölgə müxbiri

“Ölkəmizdə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş 
şəhidlərimizin ailələri yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. 
Onların problemlərinin həlli istiqamətində dövlət tərəfindən davamlı 
layihələr həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev bu kateqoriyadan 
olan insanlara daim qayğı, diqqət göstərilməli olduğunu bir vəzifə 
kimi qarşıya qoymuşdur”.

Azərbaycanda koronavirusdan 201 nəfər  
sağalıb, 515 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 201 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 515 yeni  yoluxma faktı qeydə alınıb.   

Nazirlər Kabineti yanında  operativ qərargahdan verilən məlumata görə,  
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat 
edib. Hazırkı dövrədək ölkəmizdə  237 min 775 nəfərin koronavirus infeksi-
yasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 230 min 116 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 3257 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4402 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 2 milyon  671 min  613 test aparılıb. Dünənki test 
sayı isə 8462-dir. 

“Xalq qəzeti”

ADA Universiteti ilə Macarıstan 
Diplomatik Universiteti arasında 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Anlaşma Memorandumunu 
ADA Universitetinin rekto-
ru, səfir Hafiz Paşayev və  
Macarıstanın xarici işlər və 
ticarət naziri Peter Siyarto 
imzalayıblar.

Bu Anlaşma Memoran-
dumunun imzalanmasından 
sonra ADA Universitetinin 
xarici təhsil müəssisələri ilə 
icrada olan müqavilələrinin 
sayı 100-ə çatıb. 

Memorandumda tərəflər 

arasında tələbə mübadiləsi, 
birgə təlimlərin, layihələrin 
təşkili və akademik əlaqələrin 
genişləndirilməsi nəzərdə 
tutulub.

Qeyd edək ki, ADA Uni-
versiteti cari il martın 5-də 
onlayn formatda Belçika Kral-
lığının "EPHEC" Universiteti 
ilə də Anlaşma Memorandu-
mu imzalayıb. Bu sənəd ADA 
Universitetinin Belçikada 
yerləşən təhsil müəssisəsi 
ilə imzaladığı ilk Memoran-

dumdur. Bu sənəd həm də 
ADA-nın xarici universitet ilə 
onlayn formatda imzaladığı 
ilk memorandumdur.

ADA Universiteti 
indiyədək ABŞ, Kanada, 

Böyük Britaniya, İsveçrə, 
Fransa, Çin, Yaponiya və 
digər ölkələrin universitetləri 
ilə Anlaşma memorandumları 
imzalayıb.

Martın 10-da Azərbaycan Respublikasının 
ADA Universiteti və Macarıstanın Diplomatik 
Akademiyası arasında diplomatik təlim, 
məlumat və sənədləşmə mübadiləsi sahəsində 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb.

ADA Universitetinin 15 illik yubileyi ilə bağlı film çəkilib
 � Bu günlərdə ADA 

Universiteti 15 illik yubileyini 
qeyd edib. 

Yubiley münasibətilə ADA Univer-
sitetinin Fondu tərəfindən sənədli film 
çəkilərək ictimaiyyətə təqdim edilib.

ADA Universitetindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, filmdə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin  2012-ci 
ildə ADA-nın kampusunun açılışında 
söylədiyi çıxışı əksini tapıb. ADA-nın 
15 illik tarixindən bəhs edən filmdə 
 Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın ötən il universitetin 
iki yeni korpusunun açılışındakı iştirakını 
əks etdirən kadrlar da yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının xarici 
işlər naziri Ceyhun Bayramov və təhsil 
naziri Emin Əmrullayevin təbrik mesajla-
rı da film vasitəsilə izləyicilərin nəzərinə 
çatdırılıb.

Filmdə qeyd edilib ki, Prezident 
 İlham Əliyevin 2014-cü il 13 yanvar 
tarixli Sərəncamı ilə universitet statusu 
alan ADA, 15 il bundan öncə, 2006-cı 

ilin martında Azərbaycan  Respublikası 
Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində 
Azərbaycan Diplomatik Akademiyası 
kimi təsis edilib. Filmdə də məhz elə 
bununla bağlı məqamlara – ADA-nın 
akademiyadan universitetə qədər olan 
inkişaf yoluna nəzər salınıb.

Sonda ADA Universitetinin rekto-
ru Hafiz Paşayev universitetlə bağlı 
arzularını bölüşüb. Filmin sonunda 
rektor Hafiz Paşayev ADA Universitetini 
ölkəmizin adını yüksəklərə qaldıran dün-
ya səviyyəli təhsil qurumu kimi görmək 
istədiyini bildirib.

Filmi ADA Universitetinin  “YouTube” 
kanalında (https://bit.ly/3bqHuNb) 
izləmək mümkündür. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 53                                                                                                                                                                      Bakı şəhəri, 5 mart 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fövqəladə 
vəziyyətin tətbiqinə səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılması ilə 
əlaqədar dövlət tərəfindən cəlb olunan ehtiyatların həcmi, apa-
rılan işlərin maliyyələşdirilməsinin və maddi-texniki təminatının 
ölçüləri və qaydası, o cümlədən fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə 
səbəb olmuş şərait nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara 
sosial ödənişlərin və kompensa siyaların, eləcə də fövqəladə 
vəziyyət şəraitində tətbiq olunan digər tədbirlərin görülməsi 
ilə əlaqədar sakinlərin müvəqqəti olaraq təhlükəsiz rayonlara 
köçürülməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi qaydası, əmlak 
və resursları sərf olunan təşkilatlara dəymiş zərərin ödənilməsi 
qaydası və məbləğinin təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 24 
iyun tarixli 120 nömrəli, “Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan 
və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq 
edilməsi Qaydası”nın və “Kvota şamil edilməyən müəssisələrin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 
213 nömrəli, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri 
olan şəxslərin sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 18 yanvar tarixli 
17 nömrəli, “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının 
həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-
cı il 6 mart tarixli 62 nömrəli, “Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin təqaüdü”nün təyin olunması və ödənilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 29 yanvar 
tarixli  18 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 
30 iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanının 6.3-cü bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 
24 iyun tarixli 120 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 6, maddə 556; 2006, № 9, 
maddə 822) ilə təsdiq edilmiş “Fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə 
səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılması ilə əlaqədar dövlət 
tərəfindən cəlb olunan ehtiyatların həcmi, aparılan işlərin 
maliyyələşdirilməsinin və maddi-texniki təminatının ölçüləri 
və qaydası, o cümlədən fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə səbəb 
olmuş şərait nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara sosial 
ödənişlərin və kompensasiyaların, eləcə də fövqəladə vəziyyət 
şəraitində tətbiq olunan digər tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar 
sakinlərin müvəqqəti olaraq təhlükəsiz rayonlara köçürülməsi 
tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi qaydası, əmlak və resursları 
sərf olunan təşkilatlara dəymiş zərərin ödənilməsi qaydası və 
məbləği”nin 9-cu hissəsində “məşğulluq xidməti orqanları” sözləri 
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurum-
ları və “DOST” mərkəzləri” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 
noyabr tarixli 213 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-sının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11, maddə 1073; 2007, № 12, 
maddə 1344; 2008,  
№ 8, maddə 787; 2011, № 5, maddə 449; 2016, № 9, maddə 
1585; 2019, № 7, maddə 1320; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli 459 nömrəli 

Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan 
və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq 
edilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.1-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 
Xidmətinin yerli orqanlarına” sözləri “Azərbaycan Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 3.1-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 
Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 18 
yanvar tarixli 17 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 48; 2016, № 11, maddə 
1976; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 
noyabr tarixli 471 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Hemofiliya və 
talassemiya irsi qan xəstəlikləri olan şəxslərin sanatoriya-kurort 
müalicəsi ilə təmin edilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

3.1. 4-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun şəhər, rayon şöbələrinə” sözləri “Azərbaycan Respub-
likası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 
Sosial Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumlarına” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.2. 5-ci hissədə “orqanlarda” sözü “orqan və qurumlarda” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı 
il 6 mart tarixli 62 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 290; 2010, № 
2, maddə 162; 2015, № 7, maddə 879; 2020, № 10, maddə 
1290) ilə təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabi-
lita-siyasının həyata keçirilməsi Qaydaları”nın 7.4-cü bəndində 
“məşğulluq xidməti orqanları” sözləri “Azərbaycan Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və “DOST” mərkəzləri” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 
yanvar tarixli 18 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2007, № 1, maddə 62; 2008, № 2, maddə 
130; 2016, № 11, maddə 1976; 2017, № 5, maddə 1003; 2019, 
№ 3, maddə 515, № 7, maddə 1320) ilə təsdiq edilmiş “Şəhid 
ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün 
təyin olunması və ödənilməsi Qaydaları”nın 7-ci hissəsində (hər 
iki halda) “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında” sözləri “Azərbaycan  Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində” 
sözləri ilə və “şəhər, rayon şöbələri” sözləri “yerli qurumları” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqənin 
yazılı imtahan mərhələsi martın 17-də keçiriləcək

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun 
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün 
namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qay-
daları haqqında Əsasnamə”yə uyğun 
olaraq Baş Prokurorluq tərəfindən elan 
edilmiş müsabiqənin yazılı imtahan 
mərhələsi martın 17-də saat 10:00-da 
başlayacaq və dörd saat müddətində 
Azərbaycan Texniki Universitetinin 
İdman Sarayında (ünvan: Bakı şəhəri, 
Ayna Sultanova küçəsi 5) keçiriləcək.

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, imtahanı 
müşahidə etmək üçün müvafiq qu-
rumların, o cümlədən qeyri-hökumət 
təşkilatlarının nümayəndələri dəvət 
ediləcəklər.

Yazılı imtahana buraxılmış 
namizədlər “Yazılı imtahana buraxılış 
vərəqəsi”ni və şəxsiyyət vəsiqəsini 
təqdim etməklə imtahanda iştirak edə 
bilərlər. İmtahanın keçirilməsi qaydaları-
na dair məlumat “Yaddaş kitabçası”nda 
əks etdirilib.

Namizədlər “Yazılı imtahana  buraxılış 
vərəqəsi” və “Yaddaş kitabçası”nı 
martın 13, 15 və 16-da saat 10:00-dan 
 18:00-dək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim 
etməklə Baş Prokurorluğun inzibati 
binasının qəbul otağında (ünvan: Bakı 
şəhəri, N.Rəfibəyli küçəsi 7) ala bilərlər.

İmtahanla bağlı əlavə məlumat 
 almaq üçün 437-28-56, 492-06-82,  
492-74-32 və 492-62-23 nömrəli telefon-
lar vasitəsilə müraciət etmək olar.
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