
26 oktyabr 2022-ci il, çərşənbə2
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri 

tərəfindən 2022-ci ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu 

C Ə D V Ə L İ
S/n Qəbulun keçiril-

diyi şəhər, rayon
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanı və idarəetmə qurumu

Qəbulun  
keçirildiyi gün

1. Xaçmaz Xaçmaz, Şabran, Siyəzən ədliyyə naziri
Fikrət Məmmədov

03

2. Göyçay Göyçay, Ağdaş “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Ruslan Əliyev

10

3. Ağcabədi Ağcabədi, Ağdam, Laçın kənd təsərrüfatı naziri
İnam Kərimov

11

4. Göygöl Göygöl, Gəncə, Naftalan, Samux, 
Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, 
Kəlbəcər, Xocalı

rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad 
Nəbiyev

11

5. Beyləqan Beyləqan, Füzuli, Xocavənd Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
ASC-nin sədri
Zaur Mikayılov

11

6. Şəmkir Şəmkir, Gədəbəy “Azərişıq” ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov

17

7. Ağdam (Quzanlı 
qəsəbəsi)

Ağdam, Yevlax, Ağcabədi, Tərtər, 
Laçın

Ali Məhkəmənin sədri
Ramiz Rzayev

18

8. Bərdə Bərdə, Tərtər energetika naziri
Pərviz Şahbazov

18

9. Astara Astara, Lənkəran, Lerik Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin sədri
Saleh Məmmədov

18

10. Ağcabədi Ağcabədi, Ağdam, Laçın İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
sədri
Zaur Əliyev

18

11. Sumqayıt Sumqayıt, Qubadlı Baş prokuror
Kamran Əliyev

22

12. Sabirabad Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan, 
Xocavənd

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri
Mübariz Qurbanlı

23

13. Ağdam (Quzanlı 
qəsəbəsi)

Ağdam, Ağcabədi, Laçın Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

23

14. Masallı Masallı, Biləsuvar, Cəlilabad, Yardımlı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin rəisi
Arzu Rəhimov

24

15. İsmayıllı İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu, Qobustan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar 
Təhməzli

24

16. Sumqayıt Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Qu-
badlı, Zəngilan

daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov

25

17. Salyan Salyan, Neftçala ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar 
Babayev

25

18. Şəki Şəki, Oğuz, Qəbələ, Qax, Zaqatala, 
Balakən

elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev

25

19. Qəbələ Qəbələ, İsmayıllı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Sahil Babayev

25

20. Gəncə Gəncə, Samux, Kəlbəcər fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov

25

21. Samux Samux, Gəncə, Kəlbəcər gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov

25

22. Neftçala Neftçala, Salyan iqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov

25

23. Füzuli (Horadiz 
şəhəri)

Füzuli, Beyləqan, Xocavənd Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin vəzifəsini 
müvəqqəti icra edən
Şahin Bağırov

25

24. Qax Qax, Şəki “Azərsu” ASC-nin sədrinin səlahiyyətlərini 
icra edən
Köçərli Həsənov

25

25. Şamaxı Şamaxı, Ağsu, Qobustan “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin 
vəzifəsini müvəqqəti icra edən
İlham Mirzəliyev

25

26. Ağdaş Ağdaş, Göyçay Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri
Bahar Muradova

28

27. Yevlax Yevlax, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər mədəniyyət naziri
Anar Kərimov

29

28. Qəbələ Qəbələ, Oğuz Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin sədri
Anar Quliyev

29

 Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

Naxçıvanda taxıl əkini ilə bağlı səyyar müşavirə keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin mətbuat xidmətindən  

bildirilib ki, oktyabrın 25-də “Araz” 
Elm-İstehsalat Birliyinin təcrübə 
təsərrüfatında payızlıq taxıl əkininin 
gedişi ilə bağlı səyyar müşavirə keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
baş nazirinin birinci müavini Elşad 
Əliyev muxtar respublikada 2023-cü 
ilin məhsulu üçün cari ilin payızında 
əkiləcək taxıl sahələri və hazırlıq işləri 
haqqında məlumat verib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov səyyar 
müşavirədə çıxış edərək muxtar res-
publikada taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 
qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edib, 
müvafiq tapşırıqlar verib, buğda səpini 
prosesini izləyib.

“Naxçıvan Toxumçuluq Mərkəzi” 
publik hüquqi şəxsin direktoru Əbülfət 
Əhmədov toxum istehsalı barədə 
görülən işlərdən danışıb. Kənd 
Təsərrüfatı naziri Bəhruz Bayramov, 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Yəhya 
Allahverdiyev, “Naxçıvan Aqrolizinq” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direk-

toru Vasif Məmmədov aidiyyəti üzrə 
məlumat veriblər. 

Bildirilib ki, muxtar respublika-
da taxılçılıqla məşğul olan torpaq 
mülkiyyətçilərinə dövlət maliyyə 
dəstəyinin göstərilməsi, onların 
keyfiyyətli toxum sortları və texnikalar-

la təminatı, istehsal edilən taxılın sərfəli 
qiymətlərlə qəbulu əkin sahələrinin ilbəil 
genişləndirilməsinə, məhsuldarlığın ar-
tırılmasına səbəb olub.

“Xalq qəzeti”

Alvin Botes: CAR Azərbaycanla əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsinə önəm verir

Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramov Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) beynəlxalq əlaqələr və 
əməkdaşlıq nazirinin müavini Alvin Botes ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
Xidməti İdarəsindən bildiriblər 
ki, görüşdə ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq gündəliyində duran 
məsələlər, regionda və dünyada baş 
verən hadisələr, mövcud çağırışlarla 
mübarizədə əməkdaşlıq məsələləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Nazir Ceyhun Bayramov 
Azərbaycan və CAR-ın coğrafi 
cəhətdən bir-birindən uzaq regionlarda 
yerləşməsinə baxmayaraq, iki ölkə ara-
sında bir sıra, o cümlədən, siyasi, iqtisa-
di, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın 
mövcudluğunu məmnunluqla qeyd 
edib, münasibətlərin daha da inki-
şafı üçün səy göstərilməsinin va-
cibliyini diqqətə çatdırıb. İkitərəfli 
münasibətlərlə yanaşı, beynəlxalq 
təşkilatlar, xüsusilə, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı (BMT) və Qoşulmama Hərəkatı 
(QH) çərçivəsində əməkdaşlığın 
gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vur-
ğulanıb. Bu xüsusda, Azərbaycan 
tərəfindən QH çərçivəsində irəli 
sürülən təşəbbüslərə göstərilən da-
vamlı dəstəyə görə təşəkkür ifadə edi-
lib. Nazir Ceyhun Bayramov, həmçinin 
44 günlük Vətən müharibəsindən son-
ra Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü-
nü təmin etməsi nəticəsində bölgədə 
yaranan yeni reallıqlar, Azərbaycanın 
sülh səyləri, habelə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa-
quruculuq işləri barədə qarşı tərəfi 
məlumatlandırıb.

Nazir müavini Alvin Botes oktyabrın 
24-də Bakıda Azərbaycan və CAR Xa-
rici İşlər nazirlikləri arasında keçirilən 
siyasi məsləhətləşmələr haqqında 

ətraflı məlumat verib. Azərbaycanın 
çox çətin bir dövrdə QH-nin sədri 
qismində Hərəkatın rolunun artırıl-
ması üçün fəaliyyət göstərdiyini qeyd 
edən qarşı tərəf, xüsusilə pandemi-
ya dövründə inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə, o cümlədən, Afrika qitəsində 
yerləşən dövlətlərə göstərilən yardımla-
rı minnətdarlıqla xatırlayıb. Alvin Botes 
CAR-ın Azərbaycan ilə əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsinə önəm 
verdiyini bildirib. Bu xüsusda, iqtisadi 
əlaqələrin inkişafı üçün hüquqi baza-
nın möhkəmləndirilməsinin vacibliyi 
vurğulanıb. Nazir müavini Alvin Bo-
tes mövcud çağırışlar və təhdidlərlə 
mübarizədə beynəlxalq təşkilatların 
fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılması 
üçün birgə səylərin, o cümlədən Cənub-
Cənub əməkdaşlığının əhəmiyyətini 
diqqətə çatdırıb.

Görüş zamanı, həmçinin qarşı-
lıqlı maraq doğuran digər məsələlər 
müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, oktyabrın  
24-də Azərbaycan və CAR Xari-
ci İşlər nazirlikləri arasında siyasi 
məsləhətləşmələr keçirilib. Siya-
si məsləhətləşmələrdə Azərbaycan 
tərəfindən nümayəndə heyətinə xarici 
işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev, 
CAR tərəfindən isə xarici işlər naziri-
nin müavini Alvin Botes başçılıq edib. 
Siyasi məsləhətləşmələr çərçivəsində 
əməkdaşlıq istiqamətləri üzrə bir sıra 
məsələlər ətrafında müzakirələr apa-
rılıb.

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi, hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb

Türkiyədə işgüzar səfərdə olan 
Azərbaycan Respublikasının 

müdafiə naziri general-polkovnik 
Zakir Həsənov oktyabrın 25-də Türkiyə 
Respublikasının milli müdafiə naziri 
Hulusi Akarla görüşüb.

Görüşdə hərbi, hərbi-texniki, hərbi-təhsil 
və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da inki-
şaf etdirilməsi, eləcə də regional təhlükəsizlik 
məsələlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi apa-
rılıb.

Heydər Əliyev Sarayında 
Müslüm Maqomayevə  
həsr olunmuş konsert 

Oktyabrın 25-də Heydər Əliyev Sarayında görkəmli 
müğənni və bəstəkar, SSRİ-nin və Azərbaycanın 

Xalq artisti Müslüm Maqomayevin 80 illiyinə həsr olunmuş 
konsert proqramı təşkil edilib.

Əvvəlcə Mədəniyyət na-
ziri Anar Kərimov Müslüm 
Maqomayevin həyat yolu 
və yaradıcılığından danışıb. 
Müslüm Maqomayevin XX 
əsrin Azərbaycan və sovet 
estradasının əzəmətli sü-
tunlarından biri olduğunu 
söyləyən nazir deyib ki, o, 
sözün əsl mənasında, ümum-
xalq məhəbbəti qazanıb. 
Dünya şöhrətli müğənninin 
repertuarında 600-dək əsər 

var idi. Böyük müğənni həm 
də gözəl mahnılar müəllifi 
idi. Onun Xalq şairi Nəbi 
Xəzrinin sözlərinə bəstələdiyi 
və dillər əzbəri olan əzəmətli 
“Azərbaycan” mahnısı 
ölkəmizə ithaf olunmuş ən 
gözəl əsərdir. 

Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilov Müslüm 
Maqomayevlə bağlı öz 
xatirələrini bölüşüb və onun 

bənzərsiz yaradıcılığından 
danışıb.

Görkəmli sənətkarın 80 
illik yubileyi münasibətilə 
“Əbədiyaşarlar” layihəsi 
çərçivəsində təşkil olunan 
konsert proqramı dirijor 
Mustafa Mehmandarovun 

rəhbərliyi, Ü.Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Simfo-
nik Orkestrinin müşayiətilə 
tanınmış müğənnilərin ifa-
sında görkəmli sənətkarın 
qəlblərdə iz buraxan mahnı-
ları ilə davam edib.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə naziri Zakir Həsənov: 
Türkiyənin silah istehsalı 

sahəsində böyük irəliləyiş əldə 
etməsi bizi sevindirir

İstanbulda “Saha Expo” Müdafiə və Aerokosmik 
Sərgisi yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bildiyiniz 
kimi, bizim Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə çox sıx 
əməkdaşlığımız var. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm 
ki, son illərdə Türkiyə silah istehsalı sahəsində çox 
böyük irəliləyiş əldə edib. Bu, bizi sevindirir və türk 
qardaşlarımıza bu işlərdə uğurlar arzulayırıq. 

Bu fikirləri İstanbulda 
keçirilən “Saha Expo” Müdafiə 
və Aerokosmik sərgisində işti-
rak edən Azərbaycan Respub-
likasının Müdafiə naziri gene-
ral-polkovnik Zakir Həsənov 
Azərbaycan mediasına açıqla-
masında bildirib. 

Prezident, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin tap-
şırığına əsasən, Azərbaycan 
Ordusunun Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrinin modelinə uyğun 
olaraq qurulması istiqamətində 
böyük işlərin görüldüyünü vur-
ğulayan nazir bildirib: “Ordu-
muzun təşkilati-ştat strukturunda dəyişikliklər edilib. Əsasən 
idarəetmə sistemi dəyişdirilib. Tətbiq edilən yeniliklər çox uğurlu 
alınıb və bu, son döyüşlərdə də özünü göstərdi. Yeni Koman-
do hərbi hissələrinin yaradılması istiqamətində işlər görülür. 
Artıq bir neçə Komando hərbi hissəsi yaradılıb. Son bir neçə 
döyüşdə onlar öz imkanlarını nümayiş etdirdilər və qarşıya qo-
yulan vəzifələri uğurla yerinə yetirdilər. Təbii ki, ordu quruculuğu 
məsələlərində silah, texnika təchizatı, yəni, ordunun ən müasir 
silahlarla təmin olunması əsas vəzifədir. Qarşıda duran digər 
vəzifələr də uğurla həyata keçirilir”. 

Sərgi barədə fikirlərini bölüşən nazir deyib: “Sərgiyə baxış 
keçirdik. Azərbaycan Ordusu buradakı bir sıra hərbi texnika ilə 
maraqlanır, bir çoxu ilə bağlı artıq müqaviləmiz də var. İş gedir, 
ən müasir raketlər istehsal olunur. Baxırıq, bizim ordumuzda 
da tətbiq oluna biləcək silahlarla bağlı müzakirələr aparırıq. Bu 
sahədə görülən işlərimiz çoxdur, əməkdaşlığımız uğurla inkişaf 
edir”.

Fransalı hüquq 
müdafiəçisindən 

Makrona şillə kimi cavab: 
Bəyanatınız Fransanın 

son tarixində ən uğursuz 
diplomatik gediş idi

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Hüquq müdafiəçisi 
bəyanatını mənəvi 
dəyərlərə sədaqətlə 
əsaslandırmağa çalı-
şan E.Makronu həm 
də ikiüzlülükdə itti-
ham edərək deyib: 
“Düşünmürəm ki, Qa-
rabağ münaqişəsinin 
ən qaranlıq səhifəsi 
olan Ermənistanın 
törətdiyi Xocalı 
faciəsini sizin dediyi-
niz kimi “Ermənistanın 
apardığı tolerantlıq 
uğrunda mübarizə” 
çərçivəsinə sığdır-
maq olar. Bunu bilib 
deməmək isə Fransa-
nın quruluş prinsiplərindən olan “Bərabərlik” şüarına 
hörmətsizlikdir”. 

Müraciətin sonunda T.Vale E.Makrona Fran-
sanın həqiqi mənəvi dəyərlərinə sadiq olmağı, 
Ermənistandakı dostlarına bu ölkənin əvvəlki qatil 
rejimləri tərəfindən törədilmiş Xocalı cinayətini tanı-
mağı məsləhət görür: “Bu, Fransanın Cənubi Qaf-
qazda həqiqətən ehtiyac duyulan barışığa gerçək 
töhfəsi ola bilər”.   

“Xocalı: Barışıq üçün etiraf et” koalisiyasının 
üzvü, məşhur hüquq müdafiəçisi, “Srebrenisa ana-
ları” birliyinin sədri Münirə Sübaşıçın iki həftə əvvəl 
Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında ke-
çirilmiş konfransda etdiyi çıxışdan sitat gətirən T.Vale 
müraciətini “Etibarsız barışıq, həqiqət deyilmədən 
etibar yarana bilməz” sözlər ilə bitirib.
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