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İqtisadi Şuranın növbəti iclası

Oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası İqtisadi Şurasının 
sədri, Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti 
iclası keçirilib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, iclasda 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevin tapşırıqlarından irəli 
gələrək, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə 
bağlı bəzi tədbirlərin icrası, o cümlədən 
investisiya təşviqi mexanizmi, Ələt 
Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin 
təşkili ilə bağlı görülmüş işlər, həlli va-
cib məsələlər və növbəti addımlar, 
“Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” və “Banklar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası qanunlarının layihələri, dövriyyədə 
olan xarici valyuta nominallı dövlət is-
tiqrazlarının bir qisminin geri alınması 
və “AqrarKredit” QSC Bank olmayan 
Kredit Təşkilatı ilə bağlı bir sıra aktual 
məsələlər ətraflı müzakirə olunub.     

İclasda iqtisadiyyat naziri Mika-
yıl Cabbarovun, maliyyə naziri Samir 

Şərifovun, Ələt Azad İqtisadi Zonasının 
səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin 
sədri Valeh Ələsgərovun, Dövlət Miqra-
siya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovun, 
“Aqrarkredit” QSC-nin İdarə Heyətinin 
sədri Məmməd Musayevin məruzələri 
dinlənilib. 

İclasın yekununda işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişa-
fın sürətləndirilməsi ilə bağlı bir sıra 
layihələr və müzakirə olunan digər 
məsələlər barədə qərarlar qəbul olunub, 
aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar 
verilib.

“Xalq qəzeti”

Bakıda Beynəlxalq Xeyriyyə Yarmarkası
Oktyabrın 22-də Bakıda Heydər Əliyev adına İdman Konsert 

Kompleksində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin, 
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin, 
BMT-nin Azərbaycanda Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisinin və 
Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə 
Beynəlxalq Xeyriyyə Yarmarkası təşkil olunub. Tədbirin təşkilinə, 
həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, 
Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım 
Agentliyi (AIDA), Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli 
Şurası, Azərbaycan Gənclər Fondu, BP Azərbaycan və “iTicket.az” 
şirkətləri də töhfə verib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
xidməti idarəsindən bildirilib ki, yarmar-
ka Azərbaycan–BMT tərəfdaşlığının 
30 illiyi, Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinin 3 ilinin tamam 
olması və hər il dünyada 24 oktyabr 
tarixində qeyd olunan BMT gününə həsr 
olunub. Tədbirə 40-dan artıq ölkə qatı-
lıb.  

Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən 
nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanda 
ilk dəfədir bu formatda təşkil olunmuş 
tədbirin xarici ölkələrin mədəniyyətinin, 
mətbəxinin və musiqilərinin ölkəmizdə 
təqdim edilməsi üçün faydalı olduğu-
nu diqqətə çatdırıb. Bununla yana-
şı, tədbirdən əldə olunacaq vəsaitin 
Azərbaycanda fiziki imkanları məhdud 
uşaqlarla bağlı həyata keçirilən layihənin 
maliyyələşdirilməsinə sərf olunacağının 
təqdirəlayiq hal olduğunu bildirib. Nazir 
ölkəmizin BMT-nin fəal üzvlərindən ol-
duğunu, beynəlxalq səviyyədə sülhə, 
təhlükəsizliyə, davamlı inkişafa və hu-
manitar sahələrə geniş töhfələr verdi-
yini, bu tədbirin ölkələr arasında dost-
luğun, əməkdaşlığın daha da inkişafına 

xidmət edəcəyini vurğulayıb.
Sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

(BMT) Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlı-
ğının  Azərbaycandakı nümayəndəsi,  
BMT-nin ölkəmizdəki rezident 
əlaqələndiricisi vəzifələrini icra edən 
Quido Ambroso çıxış edərək, təşkil 
olunmuş tədbirin yarmarkada iştirak 
edən ölkələrlə Azərbaycan arasın-

da əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf 
etdirilməsi baxımından əhəmiyyətini 
diqqətə çatdırıb. BMT tərəfindən 
həyata keçirilən layihələr və prioritet 
istiqamətlər barədə məlumat verib.

Tədbir çərçivəsində müxtəlif 
ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olun-
muş nümayəndəlikləri tərəfindən təmsil 
etdikləri ölkələrin mədəniyyətlərini 
tərənnüm edən milli mətbəx nümunələri 
və suvenirlər xeyriyyə məqsədilə 
satışa çıxarılıb. BMT-nin müxtəlif 
qərargahlarında illik əsasda həyata 
keçirdiyi bənzər xeyriyyə tədbirlərinin 
təcrübəsinə uyğun olaraq, yarmarkanın 
gedişatında bir sıra qiymətli hədiyyələrin 
qazanılması üçün müsabiqə təşkil 
edilib. Tədbirdə iştirak edən ölkələrin 
və Azərbaycanın milli rəqs və musi-
qi nömrələrindən ibarət geniş mədəni 
proqram nümayiş olunub.

Tədbir çərçivəsində, eyni zamanda, 
Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım 
Agentliyi (AIDA) tərəfindən təşkil olun-
muş sərgidə ölkəmiz tərəfindən həyata 
keçirilən beynəlxalq yardım fəaliyyətinə 
dair şəkillər nümayiş olunub, eləcə də 
informativ bukletlər qonaqlara təqdim 
edilib.

Tədbirə giriş və müsabiqədə işti-
rak üçün biletlərin satışından, eləcə 
də yarmarkada həyata keçirilən sa-
tışlardan əldə olunan ümumi vəsait 
BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) 
Azərbaycanda fiziki imkanları məhdud 
uşaqlarla bağlı həyata keçirdiyi layihənin 
maliyyələşdirilməsinə sərf olunacaq.  

“Xalq qəzeti”

Oktyabrın 22-də Türkiyənin İstanbul 
şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
üzv dövlətlərinin informasiya nazirlərinin 
12-ci iclası keçirilib. 

Tədbirdə 57 dövlətdən məsul nazirlər 
və səlahiyyətli nümayəndələrin işti-
rak etdikləri  iclasda Azərbaycan da 
nümayəndə heyəti ilə  təmsil olunub. 

Tədbir üzv dövlətlərin informasiya 
sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi, 
müasir və qlobal çağırışlar, feyk-nyus və 
dezinformasiya ilə birgə mübarizə kimi va-
cib məsələlər müzakirə edilib.   

İclasın sonunda İstanbul Bəyannaməsi 
və müvafiq qətnamə qəbul edilib. 
Bəyannamə və qətnaməyə Azərbaycan 
tərəfindən aşağıdakı bəndlər əlavə edilib:  

• İƏT Baş Katibliyinin İnformasiya 
Departamentinə humanitar mina problemi, 
hərbi təcavüz və münaqişələr nəticəsində 
İslam mədəni irsinin dağıdılması kimi ciddi 
çağırışlarla üzləşən üzv dövlətlərə jurna-
list səfərlərinin təşkil edilməsinə çağırış 
edir. 

• Ermənistan Respublikası-
nın Azərbaycan Respublikasına qar-
şı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan 
ərazilərində İslam dininə aid tarixi və 
mədəni abidələrin və izlərin qəsdən dağı-
dılması və təhqir olunması kimi səhv halla-
rının başqa ərazilərdə qarşısının alınması 
məqsədilə bu kimi məlumatların media və 
sosial şəbəkələrdə daha geniş yayılması-
na çağırış edir. 

• Üzv dövlətlərin media qu-
rumlarını qeyri-müsəlman ölkələrində, 
xüsusilə yerli müsəlman icmalarının et-
nik təmizləməyə məruz qaldığı ərazilərdə 
islam mədəni və dini irsinin qəsdən da-
ğıdılması və təhqir edilməsi hərəkətləri 
haqqında qlobal məlumatlılığı artırmağa 
çağırış edir.

Sonuncu bənddə Ermənistan 

ərazisində tarixən Azərbaycan xalqına 
məxsus olmuş mədəni və dini abidələrin 
qəsdən dağıdılması və izinin itirilməsinə 
eyham vurulur. 

Bildiyimiz kimi, Ermənistan tari-
xi Azərbaycan torpaqlarında böyük 
cinayətlər törədib. Qərbi Azərbaycanda 
abidələrimizin, qəbiristanlıqlarımızın 
sökülməsi, o cümlədən İrəvanda Təpəbaşı 
məhəlləsindəki irsimizin hücuma məruz qal-
ması bəşəri irsə aid olacaq abidələrimizin 
məhv edilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. 
Ermənilər azərbaycanlıların tarixi-et-
nik torpaqlarındakı izlərini silməklə 
yanaşı, onlara məxsus toponimlərə 
qarşı da soyqırımı həyata keçiriblər. 
Monoetnik dövlətin rəhbərliyi əvvəllər 
azərbaycanlıların məşkunlaşdıqları 703 
yaşayış məntəqəsinin adını dəyişdirərək 
erməniləşdirib.

Ermənistanın uzun illərdir apardı-
ğı məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
xalqımızın Ermənistan ərazisində yüz 
illərlə tarixə malik mədəni irsi tamamilə 
yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşib, bir 
çox mədəni irs nümunələri məhv edi-
lib. İndiki Ermənistan ərazisində əsrlər 
boyu yaşayan azərbaycanlıların XX əsr 
ərzində deportasiyası nəticəsində hazır-

da bu ölkədə bir nəfər də azərbaycanlı 
belə qalmayıb. Ermənistan tərəfindən 
həyata keçirilmiş mədəni soyqırımı 
azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi ilə 
müşayiət olunub. Ermənilər bu gün də 
Azərbaycan xalqının mədəni irsini talayır, 
dağıdır, özününküləşdirir və mənşəyini 
dəyişdirirlər. 

İstanbulda qəbul edilən bəyanat və 
qətnaməyə Azərbaycan xalqına məxsus 
olmuş mədəni və dini abidələrin qəsdən 
dağıdılması və izinin itirilməsi ilə bağlı 
bəndin daxil edilməsi beynəlxalq aləmin, 
o cümlədən qeyri-müsəlman ölkələrin 
diqqətini bu məsələyə çəkmək baxımın-
dan çox önəmlidir. Bu sənəd Azərbaycanın 
ermənilər tərəfindən silinməkdə olan tarixi-
mədəni irsinin beynəlxalq təşkilatlarda 
qaldırılması, məsələnin qlobal platforma-
larda müzakirəyə çıxarılması üçün baza 
rolunu da oynaya bilər. Bundan əvvəl 
Ermənistandakı Azərbaycan irsinin və 
ölkəmizin işğaldan azad edilmiş torpaqla-
rında dağıdılmış mədəni abidələrin araşdı-
rılması məqsədilə missiyanın göndərilməsi 
üçün UNESCO-ya da müraciət olu-
nub. Təəssüf ki, bu təşkilat tərəfindən 
sözügedən istiqamətdə indiyədək hər 
hansı bir addım atılmayıb. 

Vaşinqtonda Müstəqilliyin Bərpası Günü və 
“Şuşa İli”nə həsr olunmuş rəsmi qəbul

Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyi 
tərəfindən Müstəqilliyin Bərpası Günü və “Şuşa İli” münasibətilə Vaşinqtonda 
rəsmi qəbul və ziyafət təşkil olunub.

Qəbulda ABŞ-ın dövlət 
rəsmiləri, ictimai-siyasi xadimlər, 
Vaşinqtonda akkreditə olunmuş 
diplomatik nümayəndəliklərin 
rəhbərləri, hərbi attaşeləri və 
əməkdaşları, ABŞ-da fəaliyyət 
göstərən şirkət nümayəndələri, ali 
təhsil ocaqlarının nümayəndələri, 
həmçinin bu ölkədəki Azərbaycan 
icmasının üzvləri iştirak ediblər.

Tədbirdə əsas qonaq qismində 
ABŞ dövlət katibinin Avropa və 
Avrasiya məsələləri üzrə baş 
köməkçisi səfir Derek Hoqan, Ok-
lahoma Milli Qvardiyasının ordu 
qərargah rəisi briqada generalı Con 
Harrison, Müdafiə Departamentinin 
Milli Qvardiya Bürosunun rəisinin 
müavini general-leytenant Mark 
Sassevil iştirak və çıxış ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan 
Respublikasının Amerika Birləşmiş 
Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbra-
him ölkələrimiz arasında strate-
ji tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın 
müxtəlif istiqamətlərindən bəhs edib. 
Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa et-
diyi dövrdə ABŞ tərəfindən göstərilən 
dəstəyin önəmi vurğulanıb. Azərbaycan-
ABŞ əməkdaşlığının daha da inkişaf 
edəcəyinə və güclənəcəyinə əminlik 
ifadə olunub. Eyni zamanda, tədbirlə eyni 

gündə Zəngilan Hava Limanının açılışın-
da Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin 
birgə iştirakının regionda sülhə və inkişafa 
töhfə verəcəyinə inam ifadə olunub. Səfir, 
həmçinin Oklahoma ilə tərəfdaşlığın qu-
rulmasının 20 illiyindən və bu tərəfdaşlığın 
əhəmiyyətindən bəhs edib.

Yüksəkvəzifəli ABŞ rəsmiləri 
Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası 
Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb, 
hazırda dünyada baş verən hadisələrin 

müstəqilliyin və sülhün nə qədər 
önəmli olduğu vurğulayıb, 
Azərbaycanla ABŞ arasında həyata 
keçirilən müdafiə və təhlükəsizlik, 
transmilli təhdidlərə qarşı mübarizə, 
sərhəd təhlükəsizliyi, enerji 
təhlükəsizliyi, terrorçuluqla mübarizə 
və s. mühüm istiqamətlərdə 
əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsində maraqlı olduqlarını 
vurğulayıblar. 

Tədbirdə, həmçinin “Şuşa İli”nə 
həsr olunmuş fotosərgi təşkil olu-
nub. Sərgidə Şuşanın işğaldan 
azad olunmasından sonra bərpa 
edilmiş tarixi memarlıq abidələri, 
o cümlədən Şuşa qalası, Xurşid-
banu Natəvanın evi, Molla Pənah 
Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi, 
Mehmandarovların evi, Bülbülün 
ev-muzeyi, Yuxarı və Aşağı Gövhər 
Ağa məscidləri, Xan qızı bulağı, eyni 
zamanda, şəhərin dron vasitəsilə 
çəkilmiş mənzərələri, Şuşanın sim-
volu olan Xarı bülbülün fotoları nü-
mayiş etdirilib.

Tədbir zalında, həmçinin Qarabağ xal-
çaları, Azərbaycan musiqi alətlərindən və 
mədəniyyət nümunələrindən ibarət guşə 
yaradılıb, Azərbaycan mətbəxinə aid ləziz 
yeməklər, şirniyyatlar və içkilər qonaqlara 
təqdim edilib.

Ağalıya “Zəfər yürüşü”  
Zəngilana ilk mülki uçuşla başladı
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Milli Məclisin deputatı 
Rauf Əliyev, Gənclər və id-
man naziri Fərid Qayıbov 
müzəffər Ali Baş Koman-
dan və rəşadətli ordumuz 
tərəfindən torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsinin 
ikinci ildönümündə  Şu-
şada, Suqovuşanda 
beynəlxalq turnirlərin 
keçirilməsinin mümkünlü-
yünü tarixi xoşbəxtlik kimi 
dəyərləndiriblər.

Triatlon və duatlon 
yarışlarında peşəkar id-
mançılar, uşaq qaçışında 
isə Ağalı kənd məktəbinin 
şagirdləri iştirak ediblər. Məktəblilər üçün 
müxtəlif idman növləri üzrə ustad dərsləri də 
təşkil olunub.

“Zəfər yürüşü”nün triatlon yarışının qalibi 
Toğrul Məmmədli jurnalistlərə bildirib:

– Üzgüçülük yarışı çətin oldu. Çünki su 
soyuq idi. Buna baxmayaraq, bütün qüvvəmi 
topladım və sonda birinci yeri tutdum. Yarışın 
qalibi olduğum üçün qürur duyuram. Yarışa 
ciddi hazırlaşmışdım. Mütləq qalib gəlmək 
istəyirdim. Çünki bu turnir bizim üçün mü-
hüm əhəmiyyət daşıyır. Düşmən işğalından 

azad edilmiş doğma Zəngilanımızda belə bir 
yarışda iştirak etmək hər birimiz üçün böyük 
fəxrdir.

Xatırladaq ki, “Zəfər yürüşü” torpaqla-
rımızın işğaldan azad edilməsindən sonra 
vətəndaşlarımızın məskunlaşdığı yaşayış 
məntəqəsində ilk idman yarışı, azad edilmiş 
ərazilərimizdə isə (Şuşa və Suqovuşandan 
sonra) dördüncü turnirdir.

T.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Təhsil haqqında”  
Qanuna dəyişikliyi mütəxəssislər də 

dəstəklədilər
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin iclasın-

da  “Təhsil haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihəsi müzakirə olunub. İclasda 
qeyd edilib ki, son illər ölkəmizdə aparılan köklü 
islahatlar  bir sıra qanunlarda dəyişiklik edilməsi 
zərurəti yaradıb.  “Təhsil haqqında” Qanunun 
daha da təkmiləşdirilməsi məqsədi ilə bu sənədin 
29-cu və 32-ci maddələrinə dəyişiklik  edilməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilib.

Elm və Təhsil Nazirliyi Aparatı rəhbərinin mü-
avini Yaqub Piriyev təklif olunan dəyişikliklərin 

zəruri olduğunu bildirdi. Dedi ki, qanunda dəyişiklik 
edilməsi  orta ixtisas və ali təhsil (doktorantura is-
tisna olmaqla) pillələrində təhsilalanların bir təhsil 
müəssisəsindən digərinə köçürülməsi, təhsil 
müəssisəsindən xaric və ya təhsil müəssisəsinə 
bərpa olunması, eləcə də, akademik məzuniyyət 
götürməsinin hüquqi əsaslarının formalaşdırılması 
zərurətindən irəli gəlir. 

“Siyasi partiyalar haqqında”  
Qanun müasir tələblərlə uzlaşmır 
Son illər ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən 

hərtərfli islahatlar, eyni zamanda, siyasi islahatla-
rın tərkib hissəsi olaraq formalaşan  siyasi konfi-

qurasiya, həmçinin Vətən müharibəsində qazan-
dığımız möhtəşəm zəfərin yaratdığı  reallıqlar  
respublikamızın yeni inkişaf mərhələsinə keçidini 
təmin edib. Bu yeniliklər qanunvericilik bazasının 
müasir tələblərə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi 
zərurətini yaradıb. 

Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyaların 
nümayəndələri “Siyasi partiyalar haqqında” yeni 
qanun layihəsinin hazırlanması ilə əlaqədar par-
lamentin Sədrinə  müraciət ediblər. Qeyd edilib ki, 
mövcud qanun müasir tələblərə cavab vermir. Ar-
tıq bu istiqamətdə fəal işlər görülüb.

Xatırladaq ki, “Siyasi partiyalar haqqında” 
mövcud qanun 30 il bundan əvvəl – 1992-ci il iyu-
nun 3-də qəbul edilmişdi və artıq müasir dövrün 
tələblərinə cavab vermir.

“Əmək pensiyaları haqqında” 
Qanunda dəyişiklik 

Əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün 
zəruri olan sənədlərin və ya məlumatların Elekt-
ron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə 
müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) əldə 
edilməsi mümkün olduqda, həmin sənədlər və 
ya məlumatlar ərizəçidən tələb edilmir. Belə 
sənədlərin və ya məlumatların Elektron Hökumət 
İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi müm-
kün olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi 
ərizəçinin razılığı ilə sorğu əsasında müvafiq 
dövlət orqanından (qurumundan) tələb olunur və 
ya ərizəçi tərəfindən təmin edilir. Bu barədə qanu-
na dəyişiklik edilməsi üçün aparılan müzakirələrdə 
danışıldı. 

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”
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