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Milli Məclisin sədri: Azərbaycan terrorçuluğun bütün forma 

və təzahürlərinə qarşı mübarizəyə ardıcıl dəstək göstərir
Sentyabrın 9-da Avstriyanın 

paytaxtı Vyana şəhərində 
Terrorizmlə Mübarizə üzrə 
Birinci Qlobal Parlament 
Sammiti keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Mil-
li Məclisin sədri Sahibə Qafarova 
tədbirdə çıxış edib. S.Qafarova 11 
sentyabr hadisələrindən sonra terroriz-
min qarşısının alınmasının və onunla 
mübarizənin dövlətlərin  gündəliyində 
dayanan ən vacib məsələlərdən birinə 
çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Bildi-
rib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hazırkı 
mərhələdə təhlükəsizliyə təhdid və 
əsas insan hüquqlarının kobud surətdə 
pozulması olan terrorizmlə mübarizəyə 
paralel olaraq, BMT çərçivəsində 
qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərdə 
effektiv antiterror tədbirlərinin əsas 
elementlərdən biri kimi qəbul edil-
miş terror qurbanlarının hüquqlarını 
tam nəzərə almalıdır. Milli Məclisin 
sədri dünyada terror qurbanlarına 
və onların ailələrinə lazımi dəstəyin 
göstərilməsinin vacibliyini söyləyərək 
əlavə edib ki, parlamentlər terror 
qurbanlarına mümkün olan ən böyük 

yardım və dəstəyin göstərilməsi üçün 
təsirli mexanizmlərin formalaşmasın-
da əsas rol oynayaraq, bu məsələnin 
həllində hökumət, vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatları, media və özəl sektor 
arasında əməkdaşlığı yaradan inklüziv 
qanunlar hazırlamalıdır. Terror qurban-
larına dəstəklə bağlı müvafiq qanun 

və qaydalar BMT-nin Qlobal Terrorla 
Mübarizə Strategiyasında və Terror 
Qurbanlarına Yardım üzrə Beynəlxalq 
Əməkdaşlığın Gücləndirilməsinə dair 
Qətnaməsində təsbit edilmiş prinsip və 
öhdəlikləri özündə əks etdirməlidir.

Milli Məclisin sədri heç bir ölkənin 
terror təhlükəsindən sığortalanma-

dığını nəzərə alaraq, bütün dövlətlər 
tərəfindən terror qurbanlarına dəstək 
üçün müvafiq hüquqi və institusional 
tədbirlər görülməsinin vacibliyini vurğu-
layıb. 

Azərbaycanın xarici döyüşçü terror-
çular, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, 
terrorizm, zorakı separatizm, ekstre-
mizm və digər qanunsuz fəaliyyətlər 
arasındakı əlaqənin aradan qaldırılma-
sı da daxil olmaqla, bütün formalarda 
və təzahürlərdə terrorçuluğa qarşı 
mübarizədə ardıcıl dəstək göstərdiyini 
xatırladan Sahibə Qafarova vurğu-
layıb ki, ötən il 44 günlük müharibə 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı fəal 
şəkildə istifadə etdiyi zorakı separa-
tizm, terrorizm və ekstremizm arasın-
dakı əlaqəni açıq şəkildə göstərib.

S.Qafarova diqqətə çatdırıb ki, 
Azərbaycana qarşı törədilən terror 
aktlarının qurbanları ilə bağlı xüsusi 
şərtlər nəzərə alınmaqla, ölkəmizdə 
terror qurbanlarının ehtiyaclarını qarşı-
lamaq üçün geniş və davamlı dövlət və 
qeyri-hökumət yardımları mövcuddur. 
Azərbaycanın  bu sahədəki siyasəti ter-
ror qurbanlarının və onların ailələrinin 
həyatlarının sürətlə normallaşmasına 
yönəlib.

“Siyasi partiyalar: Zəfər, yeni reallıq və dialoq” 
mövzusunda görüş keçirilib

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbiri 
giriş sözü ilə açan Siyasi partiyalar və 
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr 
şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev 
görüşdə iştirak edən siyasi partiya 
rəhbərlərini Prezident İlham Əliyevin 
adından salamlayıb, onlara ölkədə 
milli həmrəylik, siyasi dialoq mühitinin 
təşviqinə xidmət edən müxtəlif səpkili 
layihələrdə fəal iştirak etdiklərinə görə 
təşəkkürünü bildirib. 

Ədalət Vəliyev qeyd edib ki, bu 
gün Azərbaycan çoxəsrlik tarixinin ən 
şərəfli dövrünü yaşayır, Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə qalib dövlət və qalib xalq olmağı-
mızla Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində 
mahiyyət etibarilə tamamilə yeni inkişaf 
mərhələsi başlayıb. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın müddət 
ərzində davam edən təcavüz və işğal 
siyasətinə son qoyulub.

Ölkədə cərəyan edən siyasi 
proseslər barədə danışan Ədalət 
Vəliyev Prezident İlham Əliyevin sistem-
li və çoxşaxəli inzibati-siyasi islahatları-
nın nəticəsində sağlam iqtidar-müxalifət 
dialoqunun, yeni siyasi konfiqurasiyanın 
qurulduğunu, siyasi partiyalarla işin 
yenidən təşkil edildiyini diqqətə çatdırıb. 
O, dövlətimizin başçısının tapşırığı 
əsasında siyasi partiya rəhbərləri ilə 
çoxsaylı görüşlər keçirildiyini və hər bir 
görüşün nəticələrinin təhlil olunaraq irəli 

sürülən təkliflərin öyrənildiyini, müvafiq 
addımların atıldığını deyib. Həmçinin 
bildirilib ki, “Siyasi partiyalar haqqında” 
yeni qanunun layihəsinə dair siyasi 
partiyalar tərəfindən təqdim olunmuş 
təkliflər müzakirə edilir. 

İqtidar-müxalifət dialoqunun 
əhəmiyyətini vurğulayan şöbə müdiri 
qərargahı olmayan 22 siyasi partiya 
üçün ofislər ayrılması, vaxtı ötürül-
müş qurultaylarının keçirilməsi üçün 
bir sıra siyasi partiyaların yerlə təmin 
olunması üçün tədbirlər görülməsi 
və 25 siyasi partiyanın qurultayla-
rının keçirilərək nəticələrinin dövlət 
qeydiyyatına alınması, habelə uzun 
fasilədən sonra 7 yeni siyasi parti-
yanın dövlət qeydiyyatına alınması 
barədə məlumat verib. Həmçinin qeyd 
olunub ki, iqtidar-müxalifət dialoqu 
nəticəsində cəmiyyətdə yeni yanaş-
ma müşahidə olunmaqdadır və siyasi 
partiyaların respublikanın ictimai-siyasi 
həyatında daha yaxından iştirakının 
təmin edilməsi məqsədilə siyasi partiya 
liderləri müxtəlif mətbuat orqanlarında 
və televiziya kanallarında çıxış etmək 
üçün dəvət olunurlar.

Ədalət Vəliyev siyasi partiyaların 
mütləq əksəriyyətinin xarici təhdidlərə 
qarşı birlik nümayiş etdirdiyini, 8 birgə 
bəyanat və 2 birgə müraciət imzalan-
dığını xatırladaraq Vətən müharibəsi 
zamanı bu milli həmrəyliyin bütün 

dünyaya Azərbaycan xalqının ümum-
milli məsələlərdə hər zaman birləşməyə 
hazır olduğunu xüsusi qeyd edib.

Şöbə müdiri ölkədə koronavi-
rus pandemiyasına qarşı aparılan 
məqsədyönlü mübarizə tədbirlərindən 
söz açaraq, siyasi partiya rəhbərlərinin 
və nümayəndələrinin vaksinasiya 
olunduqlarını, habelə onların korona-
virusdan yeganə xilas yolu kimi əhalini 
vaksinasiyada fəal iştirak etməyə çağır-
dıqlarını da bildirib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq 
və tövsiyələrinə uyğun olaraq ölkədə 
milli həmrəylik və sağlam siyasi 
münasibətlərə köklənmiş siyasi dialo-
qun qurulması istiqamətində əldə olun-
muş uğurların bundan sonra da davam 
etdiriləcəyini qeyd edən Ədalət Vəliyev 
diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda 
çoxpartiyalılığın inkişafına yönəlmiş ad-
dımlar ali siyasi iradənin təzahürüdür və 
iqtidar hər hansı amilə görə ayrı-seçkilik 
qoymadan bütün siyasi partiyalar ilə 
dialoqa və əməkdaşlığa hazır olduğunu 
bəyan edib.

Ədalət Vəliyev 2021-ci il martın 
17-də siyasi partiya rəhbərlərinin 
Ağdama təşkil olunmuş və böyük rəmzi 
məna daşıyan, milli həmrəyliyi nüma-
yiş etdirən birgə səfəri haqqında da 
danışaraq, səfərdə iştirak etməyən bəzi 
şəxslər tərəfindən səfərlə bağlı edilmiş 
siyasi spekulyasiyaların təəssüf doğur-
duğunu söyləyib.

Çıxışının sonunda Ədalət Vəliyev 
postmüharibə dövründə müxtəlif 
informasiya təxribatlarına qarşı hazır 
olmağın vacibliyini tədbir iştirakçılarının 
nəzərinə çatdırıb, hər kəsi düşmənə 
qarşı mübarizədə daha da sərt mövqe 
tutmağa və milli məsələlər ətrafında hər 
zaman birlik nümayiş etdirməyə çağırıb.

Sonra Vətəndaş Həmrəyliyi Parti-
yasının sədri Sabir Rüstəmxanlı, Ana 
Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağama-
lı, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 
sədri Fərəc Quliyev, Bütöv Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət 
Həsənquliyev, Böyük Quruluş Partiya-
sının sədri Fazil Mustafa, Azərbaycan 
Demokratik Maarifçilik Partiyasının 
sədri Elşən Musayev, Azərbaycan 
Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, 
Azərbaycan Demokrat Partiyasının 
sədri Sərdar Cəlaloğlu, Azərbaycan 
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, 
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri 
Mirmahmud Fəttayev, Azad Demok-
ratlar Partiyasının sədri Sülhəddin 
Əkbər, REAL Partiyasının sədri İlqar 
Məmmədov, Azərbaycan Sosial Rifah 
Partiyasının sədri Əsli Kazımova, Ay-
dınlar Partiyasının sədri Qulamhüseyn 
Əlibəyli, Azərbaycan Naminə Alyans 
Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov, 
Azərbaycan Liberal Demokrat Parti-
yasının sədri Fuad Əliyev, Gələcək 
Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif 
Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyası 
sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın 
rəhbəri Tahir Budaqov çıxış ediblər. 

Çıxışlarda ölkədə davamlı sabitliyin 
qorunması və dövlətin inkişafı naminə 
bütün imkanların səfərbər olunmasın-
da siyasi dialoq mühitinin əhəmiyyəti 
vurğulanıb, bu istiqamətdə sağlam 
əməkdaşlığın davam etdirilməsinə 
hazırlıq ifadə olunub. Qeyd edilib ki, 
qısa müddət ərzində əldə olunmuş 
uğurlu əməkdaşlıq nümunələrinin sayı 
artırılmalı, dayanaqlı dialoq ənənələri 
daha da dərinləşdirilməli, bütün səylər 
ölkənin inkişafı və xalqın rifahına 
yönəldilməlidir. 

Sentyabrın 9-da Prezident Administrasiyasının Siyasi 
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsi 
ölkədə fəaliyyət göstərən 45 siyasi partiyanın rəhbərləri ilə 
“Siyasi partiyalar: Zəfər, yeni reallıq və dialoq” mövzusunda 
görüş keçirib. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
xüsusi proqram əsasında bərpa edilir 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Onu da qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun bərpası ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafı üçün yeni imkanlar yaradacaq. Belə ki, 
əsasən, 2022-2025-ci illər üçün xərclərin əsas 
prioritetlərindən biri müharibənin nəticələrinin 
aradan qaldırılması, düşməndən təmizlənən 
ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və ölkə 
iqtisadiyyatına reinteqrasiyası olacaq.

Cari ildən başlayaraq, növbəti illər ərzində 
də bu tədbirlərin daha geniş miqyasda da-
vam etdirilməsi, öz doğma yurdlarına qayı-
dan vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar 
fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi, 
sözügedən ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin 
bərpa olunması istiqamətində tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bununla 
yanaşı, döyüş bölgəsindən kənarda yerləşən 
və düşmən silahlı qüvvələrinin davamlı atəşi 
altında dağıntılara məruz qalan yaşayış 
məntəqələrində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, 
infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq fəaliyyəti 
subyektlərinə dəymiş zərərin dövlət vəsaiti he-
sabına qarşılanması nəzərdə tutulub. Eyni za-
manda, hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin 
maddi-sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində dəstəyin göstərilməsi, onların 
zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsi, maddi, 
tibbi və digər sosial xərclərinin ödənilməsi 
dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Belə 
ki, ortamüddətli dövrdə dövlət büdcəsi inves-
tisiyalar üçün kifayət qədər imkan yarada-
caq. Bu əsasda, dövlət investisiya proqramı 
xətti ilə, xüsusilə, azad edilmiş torpaqlarda 
görüləcək işlərə dəstək vermək üçün müvafiq 

vəsait nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə görüləcək işlərin səmərəliyinin artı-
rılması, o cümlədən mərkəzləşdirilmiş qaydada 
həlli məqsədilə nəzərdə tutulan bütün tədbirlər 
Strateji Fəaliyyət Planı üzrə vahid konsepsiya 
əsasında həyata keçiriləcək.

Bölgənin müasir şəhərsalma konsepsiyası 
əsasında ən mütərəqqi innovasiyaların tətbiqi 
ilə yenidən qurulması və eyni zamanda azad 
edilmiş ərazilərdə kifayət qədər alternativ 
enerji mənbələrinin mövcudluğunu nəzərə 
alaraq oranın “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bölgənin 
şəhər və kəndləri “smart-city” (“ağıllı şəhər”), 
“smart-village” (“ağıllı kənd”) konsepsiya-
sı əsasında yenidən qurulacaq, bu da, öz 
növbəsində həmin bölgədə turizm sahəsinin 
bütün növlərinin ən müasir səviyyədə təşkil və 
inkişaf etdirilməsinə şərait yaradacaq. 

Göstərilən məqsədlərə dövlət büdcəsindən 
ayrılacaq vəsaitlə yanaşı, yerli şirkətlərin 
rolunun artırılması, o cümlədən xarici in-
vestorların bu işlərə cəlb edilməsi də öz 
müsbət töhfəsini verəcək. Ümumilikdə, azad 
edilmiş ərazilərimizin vahid konsepsiya 
əsasında bərpası ölkənin iqtisadi potensialının 
genişlənməsinə səbəb olacaq. Bu ərazilərin 
reinteqrasiyası ölkə iqtisadiyyatına müsbət 
təsir göstərəcək, iqtisadi artımı şərtləndirəcək. 
Qarabağın bərpa prosesi çoxşaxəli olduğu 
üçün nəinki həmin ərazilərdə, ümumilikdə ölkə 
iqtisadiyyatının bir çox sektorlarının inkişafı 
üçün yeni imkanlar yaranacaq.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Hökumətinin 
sədri Mixail Mişustinə başsağlığı verib
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Rusiya Federasiyası 

Hökumətinin sədri Mixail Mişustinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş nazir Rusiya-
nın fövqəladə hallar naziri Yevgeni Ziniçevin 
faciəvi şəkildə həlak olması xəbərindən 

kədərləndiyini bildirib, Rusiya Hökumətinin 
sədrinə, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığı verib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№  250                                                                    Bakı şəhəri, 2 sentyabr  2021-ci il

“Audiovizual əsərlərin və fonoqramın gəlir 
götürmədən şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxa-
rılmasına görə qonorarın minimum məbləğinin 
müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2007-ci il 24 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tuta-
raq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 2007-ci il 24 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2007, № 8, maddə 858; 2008, № 7, maddə 
683; 2018, № 8, maddə 1809; 2020, № 10, maddə 
1273) ilə təsdiq edilmiş “Audiovizual əsərlərin və 
fonoqramın gəlir götürmədən şəxsi məqsədlər üçün 
surətinin çıxarılmasına görə qonorarın minimum 
məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və 
ödənilməsi Qaydaları”nın 8-ci hissəsindən “xəzinə” 
sözü çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

№  252                                                                    Bakı şəhəri, 9 sentyabr  2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali 
təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda 
dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin təklifinə əsasən Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 2, maddə 292, № 10, maddə 1905; 
2018, № 2, maddə 351, № 4, maddə 817, № 11, 
maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2749; 2019, 
№ 3, maddə 517; 2020, № 2, maddələr 183, 199, 

№ 5, maddə 650, № 8, maddə 1108; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 
25 avqust tarixli 243 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının  ali təhsil 
müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”na 1 nömrəli 
əlavə - “İxtisas qrupları və ixtisaslar”da aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. II ixtisas qrupu sütununda “3. Beynəlxalq 
münasibətlər” və “4. Regionşünaslıq (regionlar 
üzrə)” hissələri ləğv edilsin.

2. III ixtisas qrupu sütununa aşağıdakı 
məzmunda 25-26-cı hissələr əlavə edilsin:

“25. Beynəlxalq münasibətlər
26. Regionşünaslıq (regionlar üzrə)”.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyətinin və 
ölkəmizin diplomatik nümayəndəliklərinin 
rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib

Sentyabrın 9-da xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun sədrliyi və nazir 
müavinləri, xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirlər, Xarici İşlər Nazirliyinin aidiyyəti 
struktur bölmələrinin və diplomatik nümayəndəliklərimizin rəhbərlərinin 
iştirakı ilə videokonfrans formatında müşavirə keçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti 
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müşavirənin 
əsas məqsədi cari ilin sonunadək keçirilməsi 
nəzərdə tutulan beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizin 
səmərəli iştirakının təmin olunması ilə bağlı 
müzakirələrin aparılmasından ibarət olub.

Ceyhun Bayramov sentyabrdan etibarən 
bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda tədbirlərin 
keçiriləcəyini və bu xüsusda payız aylarının 
Xarici İşlər Nazirliyinin təqvimində önəmli yer 
tutduğunu qeyd edib. Nazir ölkəmizin həmin 

tədbirlərdə layiqincə təmsil olunmasının, lazımi 
səviyyədə və fəal iştirakın təmin edilməsinin 
əhəmiyyətini, habelə bu məqsədlərə nail 
olmaq üçün müvafiq əlaqələndirmə işlərinin 
gücləndirilməsinin və bütün imkanların səfərbər 
edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Müşavirədə Azərbaycanın 
beynəlxalq təşkilatlar yanında diplomatik 
nümayəndəliklərinin rəhbərləri çıxış edərək, 
qarşıdan gələn tədbirlər, həyata keçirilən hazır-
lıq işləri ilə bağlı təkliflərini səsləndiriblər.

Azərbaycan–Qazaxıstan 
Hökumətlərarası  

Komissiyanın 17-ci iclası

Sentyabrın 9-da Bakıda Azərbaycan Respublikası və 
Qazaxıstan Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq 
üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 17-ci iclası keçirilib. 

Energetika Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclas-
da Hökumətlərarası Komissiyanın 
həmsədrləri, Azərbaycanın energetika 
naziri Pərviz Şahbazovun və Qaza-
xıstanın ticarət və inteqrasiya naziri 
Baxıt Sultanovun başçılıq etdikləri 
nümayəndə heyətləri iştirak edib.

İclasda çıxış edən energeti-
ka naziri, Komissiyanın həmsədri 
Pərviz Şahbazov Baxıt Sultano-
vu Hökumətlərarası Komissiyanın 
həmsədri vəzifəsinə təyin olunması 
münasibətilə təbrik edib və ona uğurlar 
arzulayıb. Hökumətlərarası Komis-
siyanın Azərbaycan ilə Qazaxıstan 
arasında siyasi, iqtisadi və humanitar 
əlaqələrin davamlı inkişafında mühüm 
rol oynadığını qeyd edən P.Şahbazov 
bugünkü tədbirin qarşılıqlı maraqlara 
əsaslanan əməkdaşlığın daha da inki-
şaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi 
üçün yeni imkanların yaradılmasında 
məhsuldar olacağına inamını ifadə 

edib. Bildirilib ki, məhz bu görkəmli 
dövlət xadimlərinin uzaqgörən 
siyasəti nəticəsində ölkələrimiz 
regional güc mərkəzlərinə çevrilib. 
Bu gün Azərbaycan və Qazaxıstan 
bir çox mühüm transmilli layihələrin 
təşəbbüskarlarıdır. Reallaşan qar-
şılıqlı rəsmi səfərlər və görüşlər 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində 
mühüm rol oynayır. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursul-
tan Nazarbayev və Qazaxıstan Pre-
zidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə ke-
çirdiyi çoxsaylı görüşlərin nəticələri və 
bu görüşlər çərçivəsində imzalanmış 
ikitərəfli sənədlər münasibətlərimizin 
mütərəqqi inkişafı üçün əlverişli siyasi 
və hüquqi zəmin yaradır. 

Nazir, həmçinin 2021-ci ilin yeddi 
ayı ərzində iki ölkə arasında ticarət 
dövriyyəsinin 62 milyon ABŞ dolları 
təşkil etdiyini və ticarət əməkdaşlığının 
bütün istiqamətləri üzrə ixrac-idxal 

əməliyyatlarının həcmini artırmaq üçün 
böyük potensialın mövcud olduğunu 
qeyd edib. Enerji sahəsində ikitərəfli 
müsbət ticarət dinamikasının müşahidə 
olunduğu da diqqətə çatdırılıb: “Qaza-
xıstanın xam neft və neft məhsulları 
bu gün Xəzər dənizi ilə Azərbaycan 
ərazisindən Qara dəniz terminallarına 
daşınır. 2020-ci ildə “SOCAR Trading 
S.A.” şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 
kəməri ilə dünya bazarına daha çox 
tədarük etmək məqsədilə Qazaxıstan 
mənşəli 106 min ton xam neft alıb. Bu 
ilin yeddi ayında bu rəqəm 71 min ton 
təşkil edib”. 

Qazaxıstanın ticarət və inteqra-
siya naziri, Komissiyanın həmsədri 
Baxıt Sultanov tarixi Azərbaycan 
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi 
münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Na-
zir ölkələrarası əməkdaşlığın mövcud 
vəziyyəti, Hökumətlərarası Komissi-
yanın fəaliyyətinin, eləcə də bugünkü 
iclasın ikitərəfli münasibətlərin daha 
da inkişafına töhfələrindən bəhs edib. 
Bildirib ki, iki ölkə arasında əmtəə 
dövriyyəsinə dair məlumatlar mövcud 
əməkdaşlıq potensialından istifadənin 
artırılması perspektivlərinin olduğu-
nu göstərir. Qazaxıstan Azərbaycan 
iqtisadiyyatına tələb olunan malların 
tədarükünü ən qısa zamanda artır-
mağa hazırdır. Metallurgiya sənayesi, 
neft-kimya sənayesi, qida sənayesi 
və s. bu sahələrə aid ola bilər. Eyni 
zamanda, Qazaxıstan, öz növbəsində 
kənd təsərrüfatı məhsulları, neft-
kimya və s. kimi bir sıra digər 
sənaye məhsullarının tədarükündə 
maraqlıdır. Baxıt Sultanov ənənəvi 
ticarət-iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı, 

nəqliyyat-logistika ticarət zəncirlərinin 
səmərəli şəkildə yenidən qurulmasın-
da qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasının 
vacibliyini vurğulayıb. “Proqnozlara 
görə, 2028-ci ilə qədər dünya üzrə 
ticarət axınının həcmi 45 faiz artacaq 
və logistikanın əsas hissəsi yerüstü 
nəqliyyatın üzərinə düşəcək. İndi 
bizim vəzifəmiz Transxəzər nəqliyyat 
dəhlizini dünya təchizat sisteminə 
düzgün inteqrasiya etməkdir”, - deyə 
nazir qeyd edib.

İclasda Hökumətlərarası Komis-
siyanın 2019-cu il oktyabrın 9-da 
Bakıda keçirilmiş 16-cı iclasından ötən 
dövrdə ticarət-iqtisadi, energetika, 
nəqliyyat, logistika, sənaye və informa-
siya-kommunikasiya texnologiyaları, 
kənd təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi 
sahələrində mövcud vəziyyət və 
ikitərəfli əlaqələrin inkişafı ilə bağlı 
görülmüş işlər nəzərdən keçirilib, 
gələcək əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə 
edilib, müvafiq sahələrdə əməkdaşlığın 
daha da dərinləşdirilməsi üçün konk-
ret istiqamətlər üzrə birgə tədbirlər 
müəyyənləşdirilib.

İclasın sonunda ticarət-iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-
Qazaxıstan Birgə Hökumətlərarası 
Komissiyanın 17-ci iclasının ye-
kunlarına dair Protokol imzalanıb. 
Sənədi hökumətlərarası komissiyanın 
həmsədrləri - Azərbaycanın energetika 
naziri Pərviz Şahbazov və Qazaxısta-
nın ticarət və inteqrasiya naziri Baxıt 
Sultanov imzalayıblar. 

Komissiyanın 18-ci iclasının 
2022-ci ildə Nur-Sultanda keçirilməsi 
razılaşdırılıb.
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