9

24 may 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Prezident Co Bayden Hind-Sakit
okean regionunda yeni iqtisadi
təşəbbüsün işə salındığını elan edib
ABŞ Prezidenti Co Bayden
Hind-Sakit okean regionunda
yeni regional iqtisadi
təşəbbüsün – Hind-Sakit
okean iqtisadi strukturunun
(IPEF) işə salındığını elan
edib.
ABŞ prezidenti Yaponiyaya səfəri
zamanı baş nazir Fumio Kisida ilə
birgə mətbuat konfransında qeyd
edib ki, IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) təşəbbüsünə ilkin
mərhələdə ABŞ və Yaponiya ilə yanaşı, Avstraliya, Bruney, Hindistan, İndoneziya, Cənubi Koreya, Malayziya, Yeni Zelandiya, Filippin, Sinqapur, Tailand və Vyetnam
daxil olacaq.
Prezident Co Bayden deyib: "Hind-Sakit
okean regionunun payına dünya əhalisinin
yarısı və dünya iqtisadiyyatının 60 faizi düşür.
XXI əsr iqtisadiyyatının gələcəyi bu regionda

yazılacaq".
ABŞ prezidenti qeyd edib ki, bu
təşəbbüsün əsas məqsədi bizim
tərəfdaşlarımızla birlikdə XXI əsrdə HindSakit okean regionunda rəqabətqabiliyyətliliyi
təmin etməkdir.

“Xalq qəzeti”

Regiondakı mövcud geosiyasi
vəziyyətlə əlaqədar Orta Dəhlizin
əhəmiyyəti artmaqdadır
Regiondakı mövcud geosiyasi vəziyyətlə
əlaqədar Orta Dəhlizin əhəmiyyəti artmaqdadır.
Beynəlxalq
Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin
İdarə Heyətinin
sədri Fərid Şəfiyev
Azərbaycanla Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30 illiyi və
Azərbaycan–Qazaxıstan
Ekspert Şurasının yaradılması ilə bağlı dəyirmi masa zamanı bildirib ki, Azərbaycanla
Qazaxıstanın gündəliyində çoxlu yeni məsələlər dayanır:
“Çindən Avropaya yol olan Orta Dəhliz kimi təşəbbüslərdən
biri mövcud gündəlikdə böyük rol oynayır. Xüsusilə regiondakı geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar Orta Dəhlizin əhəmiyyəti
artmaqdadır".
Fərid Şəfiyev qeyd edib ki, artıq gömrük prosedurlarının
sadələşdirilməsi barədə sazişlər mövcuddur və gələcək inkişaf
üçün potensial var.
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BMT: Müharibələrin didərgin saldığı
insanların sayı 100 milyonu ötüb
Münaqişə, zorakılıq, insan h
 aqlarının
pozulması və təqiblərdən qaçmağa
məcbur olan insanların sayı hazırda ilk
dəfə olaraq Ukraynadakı müharibə və
digər ağır münaqişələr səbəbindən 100
milyon nəfəri ötüb.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo
Qrandi bildirib ki, yüz milyon çox ciddi, eyni zamanda sarsıdıcı və narahat edəcək bir rəqəmdir. Bu,
heç zaman qeydə alınmamış bir rekorddur: “Bu,
dağıdıcı münaqişələrin həll edilməsi və qarşısının
alınması, təqiblərə son qoyulması və günahsız
insanları evlərini tərk etməyə məcbur edən əsas
səbəblərin aradan qaldırılması üçün həyəcan siqnalı rolunu oynamalıdır”.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyi olan BMT
QAK-ın yeni məlumatlarına görə, Efiopiya, Burkina
Faso, Myanma, Nigeriya, Əfqanıstan və Konqo
Demokratik Respublikası daxil olmaqla bir sıra
ölkələrdə yeni zorakılıq dalğaları və ya uzun sürən
münaqişələr nəticəsində 2021-ci ilin sonunadək

dünya üzrə zorla didərgin salınmış insanların
sayı 90 milyona çatıb. Bundan əlavə, Ukraynadakı müharibə bu il ölkə daxilində 8 milyon insanı
didərgin salıb, Ukraynadan 6 milyondan çox qaçqının köçməsi qeydə alınıb.
Dünya əhalisinin 1 faizindən çoxunu təşkil edən
bu ümumi rəqəm dünyada əhali baxımından 14-cü
olan ölkənin əhalisinin sayına bərabərdir. Məcburi
Köçkünlüyün Monitorinqi Mərkəzinin (IDMC) bu
yaxınlarda dərc olunmuş hesabatına görə, buraya qaçqınlar və sığınacaq axtaranlar, habelə
münaqişə nəticəsində ölkəsinin sərhədləri daxilində
didərgin düşmüş 53,2 milyon insan daxildir.

“Ukraynadakı müharibə səbəbindən qaçan insanlara münasibətdə beynəlxalq reaksiya olduqca
müsbət olub”, – deyə Ali Komissar əlavə edib. –
“Mərhəmət hissi qalmaqdadır və dünyadakı bütün
böhranlarla bağlı analoji səfərbərliyə ehtiyacımız
var. Amma nəticə etibarı ilə humanitar yardım çarə
deyil, yüngülləşdirici vasitədir. Bu tendensiyanı
geri çevirmək üçün yeganə yol sülh və sabitlikdir
ki, günahsız insanlar evdə qalıb ciddi təhlükə ilə
üzləşmək, yoxsa riskli qaçışı və sürgünü seçmək
arasında seçim etmək məcburiyyətində qalmasınlar.”
BMT QAK “Qlobal tendensiyalara dair illik
hesabat”ını iyunun 16-da açıqlanacaq. Həmin hesabatda 2021-ci il üçün zorla didərgin salınma halları ilə bağlı qlobal, regional və milli məlumatların
tam toplusu, habelə 2022-ci ilin aprel ayına qədər
olan bir qədər məhdud çərçivədə yenilənmiş
məlumatlar, həmçinin qayıdışlar və həll yolları haqqında təfsilatlar əks olunacaq.
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YAP Gənclər Birliyinin nümayəndə heyəti Adana
şəhərində keçirilən “Bir Gençlik Şöleni”ndə iştirak edib
150 mindən çox gəncin
iştirak etdiyi Adana şəhərində
keçirilən “Bir Gençlik
Şöleni”inə qatılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
nümayəndə heyətinin
tərkibində YAP Gənclər Birliyinin sədr müavinləri Fəsli
Nəbiyev, Sevinc Qasımova,
üzvlər - Ülviyyə Axundova,
Emil Aslanlı təmsil olunub.

Yeni Azərbaycan
Partiyasının Gənclər
Birliyinin sədri Bəxtiyar
İslamovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti
Türkiyədə səfərdə olub.
Türkiyənin Adana
şəhərində Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK
Parti) Gənclik Qollarının
sədri Eyyüp Kadir İnan,
Türkiyənin xarici işlər nazirinin müavini Yavuz Səlim
Kıran, millət vəkilləri, AK
Partinin nümayəndələri, o
cümlədən 22 xarici ölkənin
siyasi partiyalarının gənclər
təşkilatları nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilən görüşdə
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında
səmərəli fikir mübadiləsi
aparılıb. Azərbaycan
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nümayəndə heyəti göstərilən
qonaqpərvərliyə və dəvətə
görə AK Parti rəhbərliyinə
minnətdarlığını bildirib.
Həmçinin YAP Gənclər
Birliyinin nümayəndə heyəti
Türkiyə Respublikasının
Prezidenti cənab Rəcəb
Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə
Türkiyədən, o cümlədən dünyanın müxtəlif ölkələrindən

Türkiyə qırıcıları
Bakı səmasında
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi
Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin
aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq
edilməsi haqqında” 2005-ci il 13 aprel
tarixli 70 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci
il 3 dekabr tarixli 413-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli 48
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1535 nömrəli
Fərmanının 3-cü hissəsinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 aprel tarixli 70 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 4, maddə 384,
№ 9, maddə 868, № 12, maddə 1228; 2006,
№ 10, maddə 902; 2008, № 9, maddə 853,
№ 12, maddə 1104; 2010, № 6, maddə 548,
№ 7, maddə 705; 2011, № 5, maddə 445,

№ 12, maddə 1248; 2012, № 4, maddə 391,
№ 5, maddə 491, № 11, maddə 1200; 2014,
№ 5, maddə 548, № 6, maddə 748, № 9,
maddələr 1121, 1122; 2015, № 2, maddə
212; 2016, № 9, maddə 1581; 2017, № 6,
maddə 1230, № 10, maddə 1879; 2018, № 7
(II kitab), maddə 1663; 2019, № 4, maddə
764, № 6, maddə 1161, № 12, maddə 2078;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 16 fevral tarixli 45 nömrəli və
26 fevral tarixli 64 nömrəli qərarları) ilə təsdiq
edilmiş “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi
Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 6.1-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“6.1-1. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 13.3-1-ci maddəsinə uyğun olaraq kommersiya qurumları
və publik hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətində dövlət qeydiyyatına
alındıqda və ya təsis sənədlərində edilmiş
dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyi dövlət qeydiyyatına alındığı
gün qeydiyyat sənədləri (dövlət qeydiyyatı
haqqında şəhadətnamə, dövlət reyestrindən
çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə
dəyişiklik) hüquqi şəxsin elektron kabinetinə
göndərilir.”.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Şuşa Real Məktəbi bərpa
edildikdən sonra belə olacaq
Təhsil Nazirliyi
bərpasına başlanılan
Şuşa Real Məktəbinin
bərpadan sonra necə
görünəcəyi ilə bağlı
video paylaşıb.
Prezident İlham Əliyev
2022-ci il mayın 20-də
Şuşa şəhərində Şuşa
Real Məktəbinin binasının
layihələndirilməsi və bərpası
ilə bağlı tədbirlər haqqında
sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən,
Şuşa şəhərində Şuşa
Real Məktəbinin binasının
layihələndirilməsi və bərpası

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsində işğaldan azad
olunmuş ərazilərin yenidən
qurulması və bərpası üçün
nəzərdə tutulan vəsaitdən

Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq
1 milyon manat ayrılıb.
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Azərbaycanla Monteneqro arasında
birbaşa aviareyslər yenidən başlayacaq
“Azərbaycan Hava
Yolları” aviaşirkəti turoperator PAŞA Travel ilə
birgə yenidən Monteneqroya çarter reyslərinin
yerinə yetirilməsinə başlayacaq.
AZAL və PASHA Travel
2022-ci ilin yay uçuş cədvəli
çərçivəsində Monteneqroya
çarter proqramının bərpası
barədə razılığa gəliblər. İyunun 30-dan sentyabrın 1-dək
Bakı – Tivat – Bakı marşrutu
üzrə reyslər hər həftənin
cümə axşamı günləri yerinə
yetiriləcək.
Monteneqronun müasir kurort şəhəri olan Tivat
Vrmas yarımadasında BokaKotor körfəzinin sahilində
yerləşir. Tivat Aeroportu –
Monteneqro sahilində yeganə
hava limanıdır və onun ən
məşhur kurortları yaxınlığında yerləşir.

Bu istiqamətin əsas
üstünlüklərindən biri
Azərbaycan vətəndaşları
üçün vizasız rejimin tətbiq
edilməsidir.
Bakı-Tivat-Bakı marşrutu
üzrə aviabiletləri aviadaşıyıcının akkreditə olunmuş
agentliklərində əldə etmək
mümkündür. Aviabiletin

dəyərinə baqajın pulsuz
daşınma norması (23 kq-a
qədər ekonom sinfində və
32 kq-də biznes sinfində),
həmçinin tam çeşiddə soyuq
və isti qidalalar daxildir.
Monteneqroya turizm paketləri, həmçinin
Azərbaycanın bütün turizm
agentliklərində satışa çıxarılır.

AZAL və PASHA Travel
2017-ci ildən bu istiqamət
üzrə uğurla əməkdaşlıq
edirlər.
Həmin reyslərdə daşıma
üçün müəyyən edilmiş daşıma şərtlərinə uyğun gələn
və qüvvədə olan epidemioloji
məhdudiyyətlər şəraitində
uçuşuna icazə verilən
sərnişinlər qəbul ediləcək.
Monteneqroya getməyi
planlaşdıran bütün
sərnişinlərə uçuşdan əvvəl
bu ölkəyə daxil olarkən
qüvvədə olan qaydalarla
aşağıdakı link vasitəsilə tanış
olmaq tövsiyə olunur: https://
www.azal.az/az/information/
covid-montenegro.
Azərbaycana giriş qaydaları haqqında məlumatla
aşağıdakı linkdən ətraflı tanış
olmaq mümkündür: https://
www.azal.az/ru/information/
covid-azerbaijan.
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Mehmandarovların
malikanə kompleksi

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
“Şuşa ili” münasibətilə həyata
keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin
inciləri” layihəsi yeni təqdimatlarla
davam edir.

ilə keçirilir. Eyni zamanda Bakıda
“Teknofest”in "prodakşn" ofisi fəaliyyət
göstərir. Ofisin tam heyəti azərbaycanlı
mütəxəssislərdən ibarətdir.
“Teknofest” tədbiri Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin
və Selçuk Bayraktarın rəhbərlik etdiyi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3
Vakfı) birgə təşkilatçılığı və qardaş
ölkənin 60-dan çox dövlət qurumu, ali
məktəbi və özəl şirkətinin tərəfdaşlığı ilə
2018-ci ildən etibarən hər il keçirilir.
Məqsəd Türkiyədə aviasiya, kosmik sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat kimi

Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”:

Mayın 23-də səhər saatlarında
Türkiyə qırıcıları Bakı səmasında
təlim uçuşları keçirib.

Mayın 26-da Azərbaycanda
"Teknofest" festivalının açılış
mərasimi keçiriləcək. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif şou proqramlarla bərabər hava şoularının
da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hava
şoularında Azərbaycan Hərbi Hava
Qüvvələrinin “SU-25” və “MiQ-29” qırıcı
təyyarələrinin, eləcə də Türkiyənin “F-5
Türk Ulduzları” və “F-16 Solo Türk”
aerobatika komandalarının, nümunəvi
pilotaj uçuşları, “Hurkush Fighter” təlim
təyyarələrinin, ATAK helikopterlərinin
demo uçuşları olacaq.
"Teknofest" mayın 29-dək davam
edəcək. Bakıda “Teknofest” festivalı
Türkiyənin Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) təşkilatçılığı,
Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyinin tərəfdaşlığı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

sahələrin gənclər arasında təbliği, bu
sahələrdə sahibkarlığın təşviq edilməsi,
festival çərçivəsində təşkil olunan yarışlar vasitəsilə gənc mühəndislərin bilik və
bacarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də
milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə
təqdim olunmasıdır.
Trend İnformasiya Agentliyi, Day.Az,
Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.az və Turkic.World "Teknofest 2022"
aerokosmik və texnologiya festivalının
rəsmi media tərəfdaşlarıdır.
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Nazirlikdən bildirilib ki, layihənin
"Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi
üzrə növbəti təqdimat qala-şəhərimizin
Mehmandarovların malikanə kompleksinə
həsr olunub.
Şuşada yerləşən Mehmandarovların
malikanə kompleksi Mehmandarovlar
ailəsinə məxsusdur və Azərbaycanın tarixmemarlıq abidələrindən biridir.
Azərbaycan xanlıqlarının, o
cümlədən, Qarabağ xanlığının idarəetmə
sistemində bir çox mülki və hərbi vəzifələri
yerinə yetirən Mehmandarov nəslinin
nümayəndələri tərəfindən XVIII əsrin tariximemarlıq abidəsi sayılan Mehmandarovların malikanə kompleksi inşa olunub.

Mehmandarovların malikanə kompleksi ilk dəfə 1977-78-ci illərdə Azərbaycan
SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
pasportlaşdırılıb.
Mehmandarovların böyük yaşayış
binası sovet dönəmində Şuşa Şəhər
Xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərib.
19 may 1987-ci il tarixindən vaxtilə
Mehmandarovlar ailəsinə məxsus olan
yaşayış kompleksində Azərbaycan Xalçası
və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin
(indiki Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi)
Şuşa filialı fəaliyyətə başlayıb. 1992-ci ildə
filialdakı daşınması mümkün olan eksponatlar təxliyə olunaraq Bakıya gətirilib.
Müharibə dövründə Mehmandarovların malikanə kompleksinə də ciddi ziyan
dəyib, dağıntılar törədilib. Kompleks
ərazisindəki məscid ermənilər tərəfindən
mənimsənilmiş və Geologiya Muzeyinə
çevrilmişdi.

Xalq qəzeti .- 2022.- 24 may.- S.9.

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə
Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata
keçirilən nəhəng yenidənqurma işləri,
o cümlədən Şuşada aparılan bərpa
və quruculuq prosesi Şuşanın orijinal memarlıq üslubuna uyğun olaraq
gerçəkləşdirilir.
Həyata keçirilən işlər çərçivəsində
Mehmandarovların malikanə kompleksi
də bərpa edilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

