
“Bizim 2021-ci ildə işlərimiz çox-
dur, həm ənənəvi işlər, hansılar ki, 
dövlət investisiya proqramında təsbit 
olunub, eyni zamanda, azad edilmiş 
ərazilərdə görüləcək işlər, mən əsasən 
bu haqda sözümü demək istərdim. 
Çünki bizim ənənəvi infrastruktur 
layihələrimiz demək olar ki, başa çat-
maq üzrədir. Əgər azad edilmiş tor-
paqları istisna etsək, indi qazlaşdırma 
səviyyəsi 96 faizə çatıbdır. Elektrik 
enerjisi ilə heç bir problem yoxdur, 
əksinə, mən Davos Forumunun hesa-
batını Azərbaycan xalqının diqqətinə 
çatdırdım, biz burada ikinci yerdəyik. 
Avtomobil yollarının böyük hissəsi 
artıq inşa edilib, qalan layihələr də 
plan üzrə gedir. 

Dəmir yolları xətləri və digər in-
frastruktur layihələri, o cümlədən su-
varma ilə bağlı layihələr plan üzrə 
gedir və demək olar ki, başa çatmaq 
üzrədir. Ona görə bizim əsas diqqə-
timiz azad edilmiş torpaqlara olma-
lıdır və bu sahədə ilkin infrastruktur 
layihələrinin icrası artıq başlamışdır. 
Birinci layihə Şuşa şəhərinə yol la-
yihəsidir. Çünki Şuşa şəhərinə ənənə-
vi yollar hazırda bizim üçün o qədər 
də məqbul deyil. Düzdür, biz bu yol-
lardan istifadə edirik. Ancaq biz bu 
yollardan Rusiyanın sülhməramlı qü-
vvələrinin müşayiəti ilə istifadə edi-
rik - həm Laçın dəhlizindən, həm də 
Qırmızı Bazar ərazisindən. Gələcəkdə 
əlbəttə ki, biz bu yollardan da sərbəst 
şəkildə istifadə edəcəyik, o cümlə-
dən Ağdam-Xankəndi-Şuşa yolundan 
da istifadə edəcəyik. Noyabrın 10-da 
imzalanmış Bəyanatda göstərilir ki, 
bütün kommunikasiyalar açılacaq və 

beləliklə, müəyyən müddətdən sonra 
bu yollardan getmək də problemli ol-
mayacaq. Ancaq bu gün Şuşa şəhərinə 
getmək üçün yeni yol çəkilişi mütləq 
lazımdır və biz bu sahədə işlərə artıq 
start vermişik. O çox çətin layihədir, 
relyef də çox çətindir və xüsusilə indi 
hava şəraiti də imkan vermir. Ancaq 
Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa yolu 
inşa olunur və hesab edirəm ki, nəzər-
də tutulmuş qrafikdən daha tez bir za-
manda inşa ediləcək.

Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş 
verildi, hazırlıq işləri gedir. Hora-
diz-Füzuli və ondan sonra Füzuli-Şuşa 
dəmir yolunun tikintisi də nəzərdə tu-
tulur. Gərək bunun icra cədvəli təsdiq 
edilsin. Şuşaya vətəndaşlar qayıdan-
dan sonra, əlbəttə ki, bu yol istisma-
ra veriləcəkdir. Amma hər hala indi 
layihələndirmə işləri gedir, maliyyə 
vəsaiti də ayrılmalıdır. Şuşaya rahat 
gediş-gəlişi təmin etmək üçün mütləq 
dəmir yolu da çəkilməlidir. Bu il bu la-
yihəyə start veriləcək.

Eyni zamanda, Horadiz-Ağbənd 
dəmir yolu da, - Ağbənd Zəngilan ra-
yonunda Ermənistan sərhədinə yaxın 
olan qəsəbədir, - yenidən tikiləcək. 
Çünki mənfur düşmən bu yolu dağıdıb 
və tamamilə sıradan çıxarıb. Naxçıvan 
dəhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Hazırda Naxçıvan 
dəhlizinin açılması üçün konkret iş-
lər gedir. Mən hadisələri qabaqlamaq 
istəmirəm, amma bu dəhlizin açılması 
noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatda 
öz əksini tapıb. Ona görə bu, mütləq 
açılacaq və bölgəyə yeni imkanlar gə-
tirəcək. Bu yoldan həm Azərbaycan, 
həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermə-

nistan, həm də İran istifadə edəcək. Bu 
yol gələcəkdə çoxtərəfli əməkdaşlıq 
üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz 
öz ərazimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir 
yolunun tikintisinə başlayacağıq. Bu-
nunla paralel olaraq, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında dəmir yolunun bərpa-
sı və müasirləşdirilməsi istiqamətində 
də işlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, 
Ermənistan dəmir yolları Rusiya də-
mir yollarının mülkiyyətindədir, bizim 
tərəfmüqabilimiz, əlbəttə, Rusiyadır. 
Çünki Ermənistan dövlətinin Mehri 

dəmir yolu layihəsinə heç bir aidiyyə-
ti yoxdur. Biz bu məsələni Rusiya ilə 
müzakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir 
yolları Ermənistan dəmir yollarının 
sahibidir. İlkin müzakirələr müsbətdir. 
Hələlik bu qədər. Gələcək hadisələr 
haqqında məlumat veriləcək”.

(Yanvarın 6-da Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekun-
larına həsr olunmuş videoformatda 
müşavirədə  yekun nitqindən)
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevə Türk Dünyası-
nın Ali Ordeni təqdim edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ali Or-
den dövlətimizin başçısına noyabrın 
12-də İstanbulda keçirilən Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VIII 
Zirvə Görüşündə Türkiyə Respublika-
sının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
tərəfindən təqdim edilib.

Türkdilli ölkələrin Dövlət Başçıla-
rı Şurasının bununla bağlı qəbul etdiyi 
Qərarda deyilir: “Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 
Zati-aliləri İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Respublikasının ərazilə-
rinin işğaldan azad edilməsini və ərazi 
bütövlüyünün bərpasını təmin edərək 
türk birliyinə mühüm töhfə verən və 
bölgədə davamlı sülh və sabitliyin əldə 
olunmasına yol açan tarixi qələbəyə 
görə Dövlət Başçıları Şurası Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklifi ilə Za-
ti-aliləri İlham Əliyevin böyük şərəflə 
“Türk Dünyasının Ali Ordeni” ilə təltif 
edilməsi haqqında qərar qəbul etmiş-

dir”.
Qərarı Qazaxıstan Respublikası-

nın Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, 
Qırğız Respublikasının Prezidenti Sa-
dır Japarov, Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti 
Şavkat Mirziyoyev imzalayıblar.

Ali Ordeni Azərbaycan Preziden-
tinə təqdim edən Prezident Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan deyib:

- Hörmətli Prezident, Əziz qarda-
şım, Müzəffər Ali Baş Komandan cə-
nab İlham Əliyev.

Qətiyyətli rəhbərliyinizlə Qarabağ-
da təxminən otuz il davam edən işğala 
44 gün kimi qısa müddətdə son qoyu-
lub. Bu, təkcə azərbaycanlı qardaşla-
rımız üçün deyil, bütün türk dünyası 
üçün böyük əhəmiyyət daşımaqdadır.

Vətən müharibəsi nəticəsində il-
lərdir tətbiq olunmayan BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələri həyata 
keçirilmişdir. Azərbaycan bu yolla bey-
nəlxalq ictimaiyyətin yaddaşına ədalət 
mesajını həkk etmişdir.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

yenidən təmin etməsi türk dünyasının 
birliyini və bərabərliyini genişləndir-
mişdir. Qarabağın azadlığının rəmzi 
olan “Xarıbülbül” türk dünyası üçün 
Zəfərin müjdəçisi olmuşdur.

Qarabağ Zəfəri ilə təkcə işğal al-
tındakı torpaqlar azad edilməyib, eyni 
zamanda, bölgəmizdə həsrətini çəkdi-

yimiz davamlı sülh, sabitlik və əmək-
daşlığa gedən yolun da önü açılıb.

Fürsətdən istifadə edərək əziz qar-
daşım cənab İlham Əliyevə Türk Dün-
yasının Ali Ordenini təqdim etməkdən 
dərin məmnunluq duyur, azadlıq yolun-
da şəhid zirvəsinə ucalan qəhrəmanla-
rımızı rəhmət və ehtiramla yad edirəm.

İordaniyanın “Nayrouz” infor-
masiya agentliyinin saytında, həmçi-
nin Küveytin “q8press”, İraqın “Əfkar 
Hürə” və “Mustağila” portallarında 
azərbaycanlı şərqşünas Həşim Məm-
mədov və siyasi şərhçi Tural Rzayevin 
Türk Şurasının İstanbulda keçirilən 
VIII Zirvə Görüşündə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə Türk Dün-
yasının Ali Ordeninin təqdim edilməsi 
barədə məqalə dərc edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalə-
də mükafatın Azərbaycanın dövlət baş-
çısına Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan tərəfindən təqdim edildiyi 
diqqətə çatdırılıb. Müəlliflər qeyd edib-
lər ki, Prezident İlham Əliyevin Türk 
dünyasının ali mükafatı ilə təltif edil-
məsi Azərbaycan Prezidentinin böyük 
şəxsiyyətinə, Türk dünyasında liderli-
yinə, beynəlxalq miqyasda və türkdilli 
dövlətlər arasında olan yüksək nüfuzu-
na verilən layiqli qiymətdir. Təsadüfi 
deyil ki, bu gün Prezident İlham Əliyev 
Türk və islam dünyasında uzaqgörən, 
məqsədyönlü siyasət aparan prinsipial 
dövlət xadimi kimi şöhrət qazanıb. Xü-
susən, 44 günlük müharibə zamanı döv-

lətimizin başçısının istər hərbi, istərsə 
də diplomatik uğurları və əldə edilən 
tarixi Qələbə onun həm türk ölkələri, 
həm də dünya miqyasında nüfuzunu 
daha da artırıb.

Yazıda vurğulanıb ki, Azərbayca-
nın 44 günlük müharibədə əldə etdiyi 
Qələbə Prezident İlham Əliyevin tim-
salında türk xalqının tarixi oyanışının 
rəmzi olub. Xüsusən, türk dünyası üçün 
də əhəmiyyətli olacaq Zəngəzur dəh-
lizinin açılması istiqamətində görülən 
işlər diqqətəlayiqdir. Prezident İlham 
Əliyev hələ 2009-cu ilin oktyabrında 
Türkdilli dövlət başçılarının Naxçıvan 
Zirvə Görüşündə deyirdi ki, vaxtilə 
Azərbaycanın tarixi torpağı, əzəli tor-
pağı Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycan-
dan ayırıb Ermənistana birləşdirilməsi 
demək olar ki, böyük türk dünyasını 
coğrafi baxımdan parçaladı. Tam əmin-
liklə deyə bilərik ki, Prezident İlham 
Əliyev türkdilli dövlətlər arasında coğ-
rafi bağlılığın bərpa edilməsinə, bü-
tün Türk dünyasının birlik arzusunun 
reallığa çevrilməsinə misilsiz töhfələr 
verən liderdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İham Əliyevə Türk 
Dünyasının Ali Ordeni təqdim edilib

Ərəbdilli KİV-lərdə Prezident İlham Əliyevə Türk Dünyasının 
Ali Ordeninin təqdim edilməsi haqqında məqalə dərc edilib
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) 
yeni Biləcəri lokomotiv deposunun 
açılışı olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev açılışda iştirak edib.

QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
Prezident İlham Əliyevə yeni Biləcəri 
lokomotiv deposunda yaradılan şərait 
barədə məlumat verib.

Bildirilib ki, yeni depoda lokomo-
tivlərin texniki baxışı və təmiri işləri 
aparılacaq. MDB məkanında ilk dəfə 
Azərbaycanda yaradılan bu cür depo-
nun istifadəyə verilməsi 4-cü sənaye 
inqilabına keçidlə bağlı atılan addım-
lardan biridir. Deponun üzərində günəş 
panelləri quraşdırılıb ki, alınan enerji 
depoda istifadə olunur. Burada zəruri 
infrastruktur yaradılıb, dünyanın apa-
rıcı şirkətlərinin istehsalı olan müasir 
avadanlıq quraşdırılıb. Deponun ti-
kintisi “Dəyişən cərəyanla işləyən 50 
lokomotiv üçün iki deponun - Biləcəri 
və Gəncə lokomotiv depolarının tikin-
tisi” layihəsi çərçivəsində həyata keçi-
rilib. Yeni depoların nəzərdə tutulduğu 
dəyişən cərəyanlı 40 yük lokomotivi 
və ikili elektrik təchizatı sistemində iş-
ləyən 10 sərnişin lokomotivi dünyanın 
aparıcı şirkətlərinə sifariş edilib. 28-i 

yük və 10-u sərnişin lokomotivi olmaq-
la 38 müasir “Alstom” lokomotivi artıq 
Azərbaycana gətirilib. Ümumilikdə, bu 
deponun istifadəyə verilməsi enerji re-
surslarının qənaətinə, istismarın asan-

laşmasına, qatarların hərəkət sürətinin 
artırılmasına və nəticə etibarilə yük 
və sərnişin daşımalarında səmərəlilik 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına, lo-
komotivlərin gücünün çoxalmasına im-

kan yaradacaq. Depoda xarici ölkələrdə 
təlim keçmiş 150-yə yaxın yüksək ixti-
saslı işçi çalışacaq.

                    (Davamı 4-cü səhifədə)

Prezident İlham Əliyev yeni Biləcəri lokomotiv 
deposunun açılışında iştirak edib
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(Əvvəli 3-cü səhifədə)
Dövlətimizin başçısı yeni depo-

nun açılışını edib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə 
ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələn-
dirilməsi, qeyri-neft sektorunun in-
kişafı, digər sahələrdə olduğu kimi 
nəhəng infrastruktur və nəqliyyat 
layihələrinin icrası istiqamətində də 
çox böyük işlər görülüb. Ən önəmlisi 
odur ki, bütün bu işlər dünyada da-
vam edən pandemiya və iqtisadi-ma-
liyyə çətinlikləri fonunda həyata ke-
çirilir. İcra olunan layihələr arasında 
Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı 
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi, dəmir yolla-
rında hərəkətin idarə edilməsi prose-
sinin müasir səviyyəyə çatdırılması, 
dəmir yolu nəqliyyat vasitələri parkı-
nın müasirləşdirilməsi və bu sahənin 
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi istiqamətində görülən 
işlər də böyük önəm daşıyır. Bu iş-
lər Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliy-
yat dəhlizlərinin qovuşduğu coğrafi 
məkan kimi Azərbaycanın regionda 
rolunu və yerini daha da möhkəm-
ləndirir, iqtisadi və nəqliyyat-logisti-
ka potensialını əhəmiyyətli dərəcədə 
artırır.

Onu da qeyd edək ki, dəmir yolu 
infrastrukturunun müasirləşdirilməsi 
baxımından yeni Biləcəri lokomotiv 
deposu da mühüm rol oynayacaq.

Prezident İlham Əliyev yeni Biləcəri lokomotiv 
deposunun açılışında iştirak edib
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Cavid Qurbanovun kəlbəcərlilərə müraciəti

Almaniya şirkətləri Azərbaycan dəmir yolları ilə əməkdaşlığa maraqlıdır

Əziz kəlbəcərlilər, bacılarım, 
qardaşlarım. Bu gün xalqımız 
Zəfər gününü - Kəlbəcər rayo-
nunun işğaldan azad edilməsinin 
ildönümünü qeyd edir. 

Bu şanlı qələbəmiz münasibə-
tilə hər birinizi bağrıma basıram.

Bu qələbə sevincini bizə ya-
şadan möhtərəm cənab Preziden-
timiz, Müzəffər Ali Baş Koman-
danımız İlham Əliyevə sonsuz 
ehtiramımızı və minnətdarlığımı-
zı bildiririk. Bu qələbə Ulu Öndə-
rimiz Heydər Əliyev siyasətinin, 
onun layiqli davamçısı cənab Pre-
zidentimiz İlham Əliyevin qələ-
bəsidir! 

Ölkəmizdəki xalq-iqtidar bir-
liyinin qələbəsidir! Dövlət başçısı 
İlham Əliyevin müdrik və uzaq-
görən siyasəti nəticəsində düşmən 
3 rayonu döyüşsüz vermək barədə 
kapitulyasiya sənədini imzaladı. 
İmzalanmış bəyanata, əsasən, no-
yabrın 25-də Kəlbəcər Azərbay-
cana geri qaytarıldı. Müzəffər Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 
xalqımız unudulmaz dastan yazdı. 

Bu tarixi Zəfər yurda dönüş 

idi. Bu zəfər zəngin fauna, təbii 
sərvətlərə və floraya malik təbiət 
muzeyi olan maddi-mədəniyyət 
nümunələrimizin mövcud olduğu 
Kəlbəcərə dönüş idi. Kəlbəcərin 
uzun müddət işğal altında saxla-
nılması nəticəsində ərazidə bioloji 
müxtəlifliyə, o cümlədən flora və 
faunaya, xüsusi mühafizə olunan 
təbiət ərazilərinə ciddi zərər vuru-
lub. Bədnam düşmən Kəlbəcərdə 
olan tarixi abidələrimizi dağıdıb, 
meşə ərazilərini yandırıb, təbii 
sərvətləri talan ediblər. 

2021-ci il avqustun 16-da 
Müzəffər Ali Baş Komandanı-
mız İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər 
rayonunu səfər edərkən erməni 
vəhşiliyini dünyanın nəzərinə 
çatdırdılar və Müzəffər Ali baş 
komandanımız Kəlbəcərdə Azər-
baycan bayrağını ucaltdı.  Murov 
dağı uğrunda şiddətli döyüşlər 
gedib, igid əsgər və zabitlərimiz 
bu döyüşlərdə böyük qəhrəman-
lıqlar göstəriblər. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə Kəlbəcər 
rayonunun işğaldan azad edilmə-

si uğrunda aparılmış döyüş əmə-
liyyatlarında iştirak edərək şəxsi 
igidlik və şücaət nümayiş etdir-
miş hərbi qulluqçular “Kəlbəcə-
rin azad olunmasına görə” medalı 
ilə təltif olunublar.

  Əziz soydaşlarımız! Bu qələ-
bə tariximizə qızıl hərflərlə, qızıl 
imza ilə yazıldı və möhürləndi. 
İnşAllah doğma yurdlarımızda 
sizlərlə görüşəcəyik, inanırıq ki, 
qısa müddətdə Möhtərəm Prezi-
dentimizin rəhbərliyi ilə Kəlbəcər 
bərpa ediləcək və dünyanın ən 

gözəl, çiçəklənən diyarlarından 
birinə çevriləcək.

Uca Allah bu şərəfli və xoş-
bəxt günləri bizə nəsib edən və 
Müzəffər Ali Baş Komandanımı-
za və hərbiçilərimizə  yar və yar-
dımçı olsun.Böyük Tanırıdan Şə-
hidlərimizə rəhmət, qazilərimizə 
isə şəfa diləyirik. 

Bayramımız mübarək olsun, 
əziz yurddaşlarım.

Kəlbəcər bizimdir!
Qarabağ Azərbaycandır!

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QS-
C-də ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan 
Almaniyanın nəqliyyat, logistika və 
tikinti sahələri üzrə aparıcı  şirkətlə-
rinin  nümayəndə  heyətləri ilə görüş 
təşkil edilib. Görüşdə iki ölkə ara-
sında yeni işgüzar əməkdaşlıq üçün 
mövcud imkanlar nəzərdən keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC 
sədrinin birinci müavini Əlirza Süley-
manov Almaniyanın müxtəlif şirkət-
lərinin Azərbaycan dəmir yollarında 
layihələndirmə, təchizat və quraşdır-
ma işlərində iştirak etdiyini bildirib. 
O qeyd edib ki, “Azərbaycan Dəmir  
Yolu” QSC ilə “Hamburger Hafen 
Logistik”in yüz faiz törəmə şirkəti olan  
“Metrans” arasında əməkdaşlıq kon-
teyner yüklərin Azərbaycandan tran-
zitlə keçməklə Avropadan Orta Asiya-
ya və Çinə, eləcə də əks istiqamətdə 
daşınması üzrə həyata keçirilə bilər. 
Belə ki, konteynerlər “Metrans” şirkə-
ti tərəfindən Türkiyə limanlarına, 
oradan isə “ADY Konteyner” MMC 
tərəfindən Azərbaycan-Orta Asiya-Çin 
istiqamətində daşına bilər.

Qeyd edək ki, 2020-ci ilin fev-
ral ayında Slovakiyada “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin nümayəndə 
heyəti ilə “Metrans”ın icraçı direktoru 
və nümayəndələri  arasında qarşılıqlı 
maraq doğuran məsələlər ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparılıb. 

Alman - Azərbaycan Xarici Ti-
carət Palatasının İcraçı Direktoru Tobi-

as Baumann rəhbərlik etdiyi qurumun 
Azərbaycanda xidmət sahəsində fəa-
liyyət göstərən şirkətlərlə əməkdaşlı-
ğın genişləndirilməsini dəstəklədiyini 
vurğulayıb. Almaniyanın İqtisadiyyat 
və Energetika Nazirliyinin dəstəyi ilə 
alman şirkətlərinin nümayəndə heyət-
lərinin Azərbaycanda işgüzar səfərdə 
olduqlarını qeyd edən qonaq, görüşün 

iki ölkə arasında dəmir yolu sahəsində    
əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə 
verəcəyinə əminliyini bildirib.

Vurğulanıb ki, səfərin məqsədi al-
man şirkətlərinin xidmətlərini, o cüm-
lədən layihə və təkliflərini tanıtmaq, 
onlara Azərbaycan bazarında potensi-
al portnyorlarla əməkdaşlıq imkanları 
yaratmaqdır. Nümayəndə heyətində 
təmsil olunan şirkətlərdən çoxu Alma-
niya dəmir yolları ilə uğurlu əməkdaş-
lıq edir.

Görüşdə Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş ərazilərində aparılan 
genişmiqyaslı quruculuq işləri, o cüm-
lədən dəmir yolu layihələri barədə də 
danışılıb.

Qonaqlar təmsil etdikləri şirkətlər-
lə bağlı ətraflı məlumat verərək dəmir 
yolu sahəsi üzrə müxtəlif layihələrdə 
iştirakla bağlı  təkliflərini səsləndirib-
lər.

Tərəflər  yük daşımaları, logistika 
və tikinti sahələrində qarşılıqlı əmək-
daşlıq əlaqələrinə dair müzakirələr 
aparıb.
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AZƏRBAYCAN DƏMİRYOLÇULARI MHİRK-in VIII PLENUMU 
KEÇİRİLİB

Bu yaxınlarda Azərbaycan Dəmiryol-
çuları Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsinin növbəti VIII Plenu-
mu keçirilib. 

Plenumu giriş sözü ilə MHİRK-in 
sədri Fəzail Bağırov açaraq, öncə Azər-
baycan Respublikasının  Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında Azərbaycan Ordusunun 44 günlük 
Vətən müharibəsi nəticəsində qazanılan 
möhtəşəm qələbənin bir illiyi münasibətilə 
bütün xalqımızı təbrik edib. Sonra  Komitə-
nin qarşında duran vəzifələrdən bəhs edib. 

Plenumun gündəliyində duran və mü-
zakirə olunan məsələlər aşağıdakılardan 
ibarətdir: “ADY” QSC-nin Departament, 
MMC, idarə və müəssisələrində  Əmək 
Məcəlləsinin tələblərinə riayət olunması 
haqqında” və Təşkilatı məsələ.

““ADY” QSC-nin Departament, 
MMC, idarə və müəssisələrində  Əmək 
Məcəlləsinin tələblərinə riayət olunması 
haqqında” məsələ ilə bağlı MHİRK-in so-
sial-iqtisadiyyat  şöbəsinin müdiri Fətəli 
Bəyimov məruzə edib. O, bildirib ki,  Azər-
baycan Dəmiryolçuları MHİRK-in VIII 
Plenumu ölkəmizin həyatında çox əlamət-
dar olan günlərdə keçirilir - 8 noyabr Zəfər 
Günü, 9 noyabr Azərbaycanın Dövlət Bay-
rağı Günü, 12 noyabr Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiya günü, 17 noyabr Milli 
Dirçəliş Günü.  Eyni zamanda, 13 oktyabr 
dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı ölkə-
mizdə tarixi günlər olaraq təntənə ilə qeyd 
olundu. 

Natiq qeyd etdi ki, bugünkü plenum  
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin  strukturuna daxil olan 
Cəmiyyətin Aparatı, hüquqi şəxs statusuna 
malik olmayan qurumları, həmçinin Cəmiy-
yətin törəmə cəmiyyətlərində Əmək Məcəl-
ləsinin tələblərinə riayət edilməsinin ümumi 
vəziyyətinə həsr olunub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti və Dəmiryolçuların 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsi arasında dəmiryolçuların sosial 
və iqtisadi hüquq və mənafelərinin effek-
tiv müdafiəsinin təmin edilməsi, qarşılıqlı 
əlaqələrin sosial tərəfdaşlıq prinsipləri əsa-
sında inkişaf etdirilməsi, sosial-əmək müna-
sibətlərinin sosial dialoq və kollektiv müqa-
vilələr vasitəsilə tənzimlənməsi məqsədilə 
2020-2022-ci illər üçün Sahə Kollektiv 
Saziş bağlanmışdır. Yeni işə qəbul edilmiş 
işçlər qüvvədə olan Sahə Kollektiv Sazişlə, 
eləcə də Sahə Kollektiv Sazişin tələblərinə 
riayət etmək qaydaları ilə tanış olmuşlar.

        Cəmiyyətdə işçilərlə əmək müna-
sibətləri hər bir işçi ilə əmək müqaviləsinə 
və ştat cədvəli üzrə vəzifəsi qeyd olunmaq-
la yaranır. Müəyyən edilən əmək şəraitinin 
şərtləri ilə bağlı məsələlər əmək qanunve-
riciliyi sisteminə uyğun olaraq tənzimlənir. 

        İşçilərin peşə və ixtisaslarına uy-
ğun olaraq onların məşğulluğu təmin edilir. 
Cəmiyyət sədrinin müvafiq əmrinə əsasən, 
bütün mövcud vakansiyalar Cəmiyyətin 
korporativ veb-saytının müvafiq bölməsin-
də yerləşdirilir. Saytın “Karyera” bölməsi-
nin “Vakansiyalar” hissəsində yerləşdiril-
miş “Axtar” mexanizmi vasitəsilə müraciət 
edilir. Əgər vakansiya üzrə müraciət etmiş 
şəxsin göstəriciləri vakansiyanın tələblərinə 
uyğundursa, həmin vəzifə üçün namizədliyi 

qəbul olunaraq, işə qəbul şöbəsinin əmək-
daşları tərəfindən test imtahanına dəvət et-
mək üçün həmin şəxslə əlaqə saxlanılır.   

        Cəmiyyətin hər bir işçisi ilə bağ-
lanmış əmək müqavilələrinə, Əmək Məcəl-
ləsinin  68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci maddələ-
rində nəzərdə tutulan əsaslardan yalnız biri 
ilə müəyyən edilmiş qaydada xitam verilir. 
Həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçilərin 
əmək müqaviləsinə isə, Əmək Məcəlləsinin 
70-ci maddəsinin b) və ç) bəndlərində göstə-
rilən əsaslardan hər hansı biri ilə əlaqədar 
ləğv etməzdən əvvəl, həmin müəssisənin 
Həmkarlar İttifaqı təşkilatından qabaqcadan 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 
razılıq alınır. 

        Sonra natiq Cəmiyyətdə iş vax-
tının növləri və tənzimlənməsi,  işçilərin 
məzuniyyət hüquqları, işçilərə əmək haqqı 
ödənilməsi,  işəgötürən və işçinin qarşılıq-
lı maddi məsuliyyəti, idarə, müəssisə və 
təşkilatlarda əməkçilərin sağlamlıqlarının 
qorunması, onların təhlükəsizliklərinin tə-
min edilməsi istiqamətində görülən işlər, 
mövcud olan problemlər haqqında məlu-
mat verdi. Bildirdi ki,  Sərnişin daşımaları,  
Məlumat Hesablama Mərkəzi, İnfrastruk-
tur Departamentlərinin müxtəlif sahələrdə  
əməyin mühafizəsi sahəsində müəssisə rəh-
bərliyinin və HİK-nın gördüyü təşkilati işlər 
yoxlanılmışdır. 

        Bu günə kimi olan yoxlamala-
rın nəticələri ayrı-ayrılıqda hər ay Müstəqil 
HİRK-nin Rəyasət Heyətinin iclaslarında 
müzakirə edilib. Yoxlamalar vaxtı aşkar 
edilən nöqsanlar barədə və nöqsanların ara-
dan qaldırılması üçün müəəssisələrdə əməli 
tədbirlər görülüb. Aradan qaldırılması tez 
mümkün olan nöqsanlar isə yerindəcə öz 
həllini tapmışdır. Yoxlanılmış müəssisələr-
də əməyin mühafizəsinə aid maddələrin, 
Nazirlər Kabinetinin Qərarlarının, “ADY” 
QSC sədrinin əməyin mühafizəsinin yax-
şılaşdırılması üçün əmrlərinin, normativ 
sənədlərin izahatları aparılmış və tövsiy-
yələr verilmişdir.

Yoxlamalar vaxtı əməkçilərin iş pal-
tarları, iş ayaqqabıları və digər fərdi müha-
fizə vasitələri ilə təminatını yaxşılaşdırmaq 
üçün mütəmadi iş aparılır. Belə ki, 2021-ci 

ilin əvvəlindən “ADY” QSC-nin Yanacaq 
və enerji resurslarının idarə edilməsi De-
partamenti, “Dəmiryolservis” MMC, “ADY 
Express” MMC və “ADY Konteyner” 
MMC-nin işçilərinə, ümumilikdə  2000 
nəfərə işarə jileti, 80 nəfər işçiyə fəhlə ge-
yimi, 101 nəfərə iş ayaqqabısı verilib. 3052 
nəfər əlcək, 81 nəfər qış gödəkçəsi, 60 nəfər 
baş qorunması üçün dəbilqə, 22 nəfər qay-
naqçı üçün əlcək, 7 nəfər qaynaqçı geyimi, 
165 nəfər gözlərin qorunması üçün eynək, 
3 nəfər dielektrik qaloş, 3 nəfər dielektrik 
əlcək, 1 nəfər dielektrik xalça  ilə  təmin 
edilmişdir. Ancaq bunlarla yanaşı, İnfrast-
ruktur Departamentinin, Yük Daşınmaları 
Departamentinin müəssisələrində xüsusi 
geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mü-
hafizə vasitələrinin çatışmazlığı aşkar edil-
mişdir. ƏM-215-ci maddəsinin tələblərinin 
tam yerinə yetirilməməsi isə əməkçilərin iş 
görülən zaman zədəalma riskini artırır.

2019-cu ilin dekabr ayından yayılan 
yeni növ koronavirus (COVİD-19) xəstəli-
yinə görə 2020-ci ilin mart ayından Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən dünyada 
pandemiya elan olunub. Bu virusun sani-
tar-epidemioloji vəziyyəti mütəmadi təhlil 
edilir.  Həmçinin mövcud vəziyyətə uyğun 
qaydalar tətbiq olunaraq, COVID-19 xəstə-
liyinin yayılmasının minimum həddə çatdı-
rıldırılması üzrə bütün tədbirlər əməkçilərin 
sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsi naminə planlı şəkildə həyata keçirilir. 
Bu gün də həmin istiqamətdə Cəmiyyətdə 
həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm ve-
rilməkdədir. Burada Cəmiyyətin Həkim-Sa-
nitar Xidmətinin tibb personalı tərəfindən 
işçi heyətin sağlamlığının qorunması üçün 
tələb olunan bütün zəruri tədbirlər fədakar-
lıqla həyata keçirilir.  Yük daşımaları sahə-
sində sərhəd-keçid stansiyalarından respub-
likamızın dəmir yoluna daxil olan yüklərə 
xüsusi diqqət     yetirilir     və    mütləq     
şəkildə   avtomatik    qurğular vasitəsilə qa-
tarların dezinfeksiyası həyata keçirilir.

Cəmiyyətin hər bir işçisinin “Sosial 
sığorta haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qayda-
da məcburi dövlət sosial sığorta olunması 
təmin edilir. İşçinin sosial sığorta haqları, 

əmək haqqı fondundan və işçiyə hesablan-
mış əmək haqqından asılı olaraq hesablanır. 
Sığorta olunmuş işçilərə “Dövlət sosial sı-
ğorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq, uçot dövründə daimi (dəyişməz) so-
sial sığorta nömrəsi ilə fərdi şəxsi hesab açı-
lır, habelə “Sosial sığorta haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq sığorta şəhadətnaməsi verilir. 

Respublika Komitəsinə 2020-ci il ər-
zində cəmi 1047 ərizə daxil olmuşdur. On-
lardan 924 ərizə maddi yardımla bağlı, 108 
ərizə mənzil məsələləri üzrə, 15 ərizə isə di-
gər məsələlərlə bağlı olmuşdur. O, cümlədən 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC sədri Ca-
vid Qurbanovun adına ünvanlanmış ərizələr 
Respublika Komitəsinə göndərilmişdir: - 
Maddi yardımla əlaqədar 924 ərizədən 215 
ərizə, mənzil məsələləri üzrə 108 ərizədən 
82 ərizə, digər məsələlərlə bağlı 15 ərizədən 
2 ərizə olmaqla, ümumilikdə Cəmiyyətdən 
Respublika Komitəsinə cəmi 299 ərizə daxil 
olmuşdur. Maddi yardımla əlaqədar olan 
hər bir ərizə öz müsbət həllini tapmış, digər 
məsəslələrlə bağlı ərizələrə isə müvafiq ca-
vablar verilmişdir. 

Əməkçilərin sağlamlığının qorunması 
məqsədi ilə Respublika Komitəsi tərəfin-
dən 2020-ci ildə və cari ilin ötən dövründə 
dəmiryolçulara və onların ailə üzvlərinə 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfe-
derasiyasının xətti ilə sanatoriyalara və is-
tirahət evlərinə 376 ədəd yollayış vərəqələri 
verilmişdir.  

Bölgələrdəki Həmkarlar İttifaqı Ko-
mitəsi sədrləri Plenumun işinə onlayn for-
matda qatılmışdılar. 

Müzakirə olunan məsələ ilə bağlı İn-
frastruktur Departamenti BHİK-in sədri 
Müşfiq Abasov, Sərnişin daşımaları De-
partamenti BHİK-in sədri Vaqif Bədəlov,  
“Naxçıvan Dəmir Yolları” MMC BHİK-in 
sədri Eyvaz Əsgərov və  Mühafizə Depar-
tamenti HİK-in sədri Mehman Əlizadə çıxış 
edərək öz fikir və mülahizələrini bildirdilər. 

MHİRK-in hüquq müfəttişi Samir Əh-
mədov  Plenumun qərar layihəsini oxudu.

Gülnaz ƏLİYEVA
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Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin “Türk Dünyasının Ali Or-
deni” ilə təltif olunması ABŞ mət-
buatının da diqqət mərkəzində olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ABŞ-
ın “Medium.com” portalında, “The 
Washington Outsider News” xəbər 
agentliyinin saytında və BMT-nin 
Nyu-Yorkdakı Baş qərargahında 
fəaliyyət göstərən nüfuzlu “Turkish 
Journal” informasiya resursunda 
Ali Ordenin dövlətimizin başçısına 
noyabrın 12-də İstanbulda keçirilən 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının VIII Zirvə Görüşündə 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan tərəfindən təqdim edilməsi 
barədə geniş məqalələr dərc olunub.

Yazılarda 44 günlük Vətən mü-
haribəsi ilə Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü bərpa edərək tarixi Zəfərin 
qazanılmasında müstəsna rol oyna-
yan, bununla da türk birliyinə mi-
silsiz xidmət etmiş Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətindən bəhs olunur. 
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi 
ilə 30 ildən sonra Azərbaycanın tor-
paqlarını işğaldan azad etməsinin 

türk dünyasında sülhün və ədalətin 
bərqərar olunmasına zəmin yaratdığı 
xüsusi vurğulanır. Bununla yanaşı, 
yazılarda qeyd olunur ki, dövlətimi-
zin başçısına təqdim olunan ali mü-
kafatla bağlı qərar Türkdilli Ölkələ-
rin Dövlət Başçıları Şurasında dörd 
ölkə liderinin - Türkiyə Respublika-
sının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər-
doğan, Qazaxıstan Respublikasının 
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, 
Qırğız Respublikasının Prezidenti 
Sadır Japarov və Özbəkistan Res-
publikasının Prezidenti Şavkat Mir-
ziyoyevin imzası ilə qəbul olunub.

Xəbərlərdə, eyni zamanda, Pre-
zident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ali 
Ordeni Azərbaycan Prezidentinə 
təqdim edən zaman söylədiyi sözlər 
də oxuculara çatdırılıb.

Bundan başqa, məqalələrdə 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının fəaliyyəti, iş prinsipləri, 
bu günə qədər keçirilən Zirvə görüş-
ləri və qəbul edilən qərarlar haqqın-
da məlumatlar yer alıb.

Qeyd edək ki, xəbərlər ingilis 
dilində yayımlanıb.

Bu günlərdə  Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatı, MDB və Baltikyanı ölkə- 
ləri Dəmiryolçuların və Nəqliyyat 
İnşaatçılarının Həmkarlar İttifaq-
ları Beynəlxalq Konfederasiyası 
və Azərbaycan Dəmiryolçularının 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqının təş-
kilatçılığı ilə  “COVİD-19 pandemi-
yasından sonrakı bərpa prosesində 
Həmkarlar İttifaqlarının rolu -  re-
gionun dəmir yollarında effektiv və 
sabit məşğulluq, əməyin mühafizəsi 
və sosial müdafiənin təminatı” möv-
zusunda vebinar keçirililib.

Vebinarın işində Beynəlxalq 
təşkilatlarının, 15 ölkənin dəmir-
yolçuların Həmkarlar İttifaqlarının 
nümayəndələri, o cümlədən  Azər-
baycan Dəmiryolçularının Müstəqil 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Ko-
mitəsinin aparat işçiləri, tabeçiliyin-
də olan Birləşmiş, Azad və ilk Həm-
karlar İttifaqı Komitələrinin sədrləri 
iştirak ediblər.

Tədbirin əvvəlində MHİRK-in 
sədri Fəzail Bağırov vebinar iştirak-

çılarını salamlayaraq onlara uğurlu 
və məhsuldar iş arzulamışdır.

Vebinarda aşağıdakı məsələlər 
müzakirə edilmişdir: BƏT-in 109 
saylı Beynəlxalq Əmək Konfransı-
nın “Əhatəli, sabit və davamlı xa-
pakter daşıyan “COVID-19 böhra-
nından sonrakı insana yönəldilən 
mərkəzli bərpa fəaliyyətinə qlobal 
çağırış” Qətnaməsi kontekstində 
böhrana reaksiya; İnklüziv iqtisadi 
artımın və layiqli məşğulluğun təş-
viqində, məşğulluq statusundan asılı 
olmayaraq bütün işçilərin qorunma-
sında,  təhlükəsizlik və əmək şərai-
tinin təmin edilməsində, səmərəli 
sosial müdafiədə, məhsuldar sosial 
dialoqun aparılmasında həmkarlar 
ittifaqlarının rolu; Əməyin müha-
fizəsi və iş şəraiti sahəsində priori-
tetləri, real əmək haqqının artımının 
təmin edilməsi, həmkarlar ittifaqının 
dayanıqlılığını artımına yönəldilən  
strategiyalarının hazırlanması, həm-
karlar ittifaqlarının böhrandan son-
rakı hadisələrin aradan qaldırılması 

üzrə Beynəlxalq Konfederasiyasının 
üzv təşkilatlarının fəaliyyəti.

MHİRK-in sədr müavini, təş-
kilat şöbəsinin müdiri Samir Bö-
yükzadə vebinarda «COVID-19 
pandemiyası kontekstində və iqtisa-
diyyatın bərpasına keçiddə məşğul-

luğun dəstəklənməsi və lazımi iş şə-
raitinin və əməyin  təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində sosial dialoqun 
rolu” mövzuda  çıxış etmişdir.

Sonra çıxış edənlər müzakirə 
olunan məsələlər barədə öz fikir və 
mülahizələrini bildiriblər.

Azərbaycan Prezidentinin “Türk Dünyasının Ali Ordeni” ilə təltif 
edilməsi ABŞ mətbuatının da diqqət mərkəzində olub

COVİD-19 pandemiyasından sonrakı bərpa prosesində 
Həmkarlar İttifaqlarının rolu müzakirə olunub
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Yəmən qəzeti: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri
 “yaşıl enerji” zonasına çevriləcək

Qazilərimiz qardaş ölkədə keçirilən
 futbol matçlarında qonaq 

qismində iştirak ediblər

Qarabağın bərpasına dair məqalə 
13 ərəbdilli mətbuat orqanında 

nəşr olunub

Yəmənin “Əl Təməniyə Əl 
Yom” qəzetində “Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş əraziləri 
“yaşıl enerji” zonasına çevrilə-
cək” sərlövhəli xəbər dərc olu-
nub.

AZƏRTAC-a istinadla dərc 
edilmiş xəbərdə bildirilib ki, 
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov azad edilmiş 
ərazilərin “yaşıl enerji” zonasına 
çevrilməsinin və yerli resurslar-
dan səmərəli istifadənin əsas pri-
oritetlərdən olduğunu deyib. Na-

zir qeyd edib ki, Ağdam Sənaye 
Parkının ərazisinin işıqlandırıl-
masında yerli istehsal olan günəş 
panellərindən istifadə edilir.

Yazıda vurğulanıb ki, artıq 
işğaldan azad edilmiş Ağdam Sə-
naye Parkının sosial zonasının 
təşkili yekunlaşıb, burada rezi-
dentlər üçün konteyner tipli ofis, 
yataqxana, tibb məntəqəsi, mağa-
za, aptek və yeməkxana yaradılıb, 
əraziyə asfalt yol çəkilib, abadlıq 
işləri aparılıb.

“YAŞAT” Fondunun dəstəyi 
ilə Türkiyədə müalicəsi davam 
etdirilən 44 günlük Vətən mü-
haribəsi qaziləri qardaş ölkədə 
keçirilən futbol matçlarında qo-
naq qismində iştirak ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
təşəbbüs Türkiyə-Azərbaycan 
Dərnəkləri Federasiyası (TA-
DEF) tərəfindən irəli sürülüb. 

Belə ki, TADEF tərəfindən Tür-
kiyənin aparıcı futbol klublarına 
müraciət edilərək qazilərimizin 
oyunlarda iştirak etməsi ilə bağlı 
təklif irəli sürülüb. Bu təşəbbüsə 
ilk olaraq “Fənərbaxça” klubu 
qatılıb və 11 qazimiz “Fənərbax-
ça” – “Rizəspor” qarşılaşmasın-
da qonaq olublar.

Zəfərimizdən dərhal sonra işğal-
dan azad olunan Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur bölgəsinin bərpasından 
bəhs edən və Milli Məclisin deputatı 
Könül Nurullayevanın müəllifi oldu-
ğu “Azərbaycan Qarabağı dünyanın 
ən inkişaf etmiş bölgəsinə çevirir” 
sərlövhəli məqalə ərəb ölkələrinin 13 
nüfuzlu mətbuat orqanlarında dərc 
edilib. Yazı Misir, Sudan, İraq, Əlcə-
zair və Yəmən mətbuatında işıq üzü 
görüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalə-
də müəllif Azərbaycanın öz ərazi bü-
tövlüyü uğrunda 2020-ci il sentyab-
rın 27-də başladığı Vətən müharibəsi 
barədə oxucuları məlumatlandıraraq, 
bildirir ki, Azərbaycan özü BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qə-
bul etdiyi, Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, 
tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən dörd qətnaməsinin icrasını təmin 
edib. Bununla da 30 ilə yaxın erməni 
işğalı altında qalan Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur bölgəsi azad edilib və böl-
gədə yeni inkişaf dövrü başlayıb.

K.Nurullayeva qeyd edib ki, 
Azərbaycana məxsus Qarabağda bü-
tün şəhər və kəndlər, o cümlədən 
mədəni və dini irs abidələri işğal 
dövründə yerlə-yeksan edilib. Bütün 
müsəlmanlara qarşı təhqir və nifrət 
zəminində məscidlər dağıdılıb, təhqir 
edilib, o cümlədən onlardan donuz 
və inək tövləsi kimi istifadə olunub. 
İndi Azərbaycan yerlə yeksan edilən 

Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yeni-
dən dirçəldir. Ərazilərin azad olun-
masından dərhal sonra genişmiqyaslı 
yenidənqurma işlərinə başlanılıb və 
artıq ilkin nəticələr var. Azərbaycan 
öz maliyyə resursları ilə yeni şəhər və 
kəndlər salır, məscidlər inşa edir, Qa-
rabağdan yenidən azan səsi gəlir.

Məqalədə vurğulanıb ki, Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev azad 
olunmuş Qarabağı və Şərqi Zəngə-
zuru yaşıl enerji zonası elan edib. 
Yazıda, həmçinin cəmi 8 aya inşa 
olunan Qarabağın hava qapısı-Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanı barədə də 
məlumat verilib: “Mürəkkəb relyef 
şəraitinə baxmayaraq, Azərbaycan 
Qarabağda daha iki hava limanı inşa 
etməkdədir. Məsələ burasındadır ki, 
bu ərazilərdə heç vaxt hava limanı ol-
mayıb, Azərbaycan bununla ilkə imza 
atır. İlklərdən biri də “ağıllı şəhər” 
təcrübəsinin işğaldan azad olunan 
Zəngilan rayonunda tətbiqidir ki, bu 
da bölgəyə 30 ildən sonra geri qayıdan 
sadə vətəndaşların rifahını ən yüksək 
səviyyədə təmin etməyə hesablanıb. 
Otuz ilə yaxın müddətdə “boz zona” 
kimi qalan Qarabağ və Şərqi Zəngə-
zur bölgəsi indi xarici investorlar üçün 
cəlbedici məkana çevrilib. Dünyanın 
müxtəlif ölkələrini təmsil edən xarici 
şirkətlər bərpa prosesində fəal iştirak 
edərək, təbii resurslarla zəngin Qara-
bağın və Şərqi Zəngəzurun inkişafına 
töhfə verir”.
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“Dəmir yumruq” hərbi-vətənpərvərlik layihəsinə start verilib
Gənclər və İdman Nazirliyi-

nin, Müdafiə Nazirliyinin, Sa-
bunçu Gənclər Evinin, Gənclərin 
İnkişaf və Karyera Mərkəzinin 
və Mübarizlər Vətənpərvərliyə 
Dəstək İctimai Birliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə Vətən mühari-
bəsində şanlı Qələbənin ildönü-
münə və şəhidlərimizin müqəddəs 
xatirəsinə həsr olunan “Dəmir 
yumruq” hərbi-vətənpərvərlik la-
yihəsinə start verilib.

AZƏRTAC Gənclər və İd-
man Nazirliyinin saytına istinadla 
xəbər verir ki, layihənin məqsə-
di Vətən müharibəsində parlaq 
Zəfərdən sonra hərbi-vətənpərvər-
lik istiqamətində layihələrin daha 
da genişləndirilməsi, gənclərin 
hərbi biliklərinin, fiziki hazırlığı-
nın artırılması, hərbi xidməti hələ 
keçməmiş gənclərə zəruri məlu-
matların nəzəri və praktiki şəkildə 
ötürülməsidir.

İlk təlimdə gənc iştirakçılar 
əsgərin gündəlik həyatı, nizam-in-
tizam qaydaları, kəşfiyyat, döyüş 
əməliyyatı taktikası və hücum 
növlərini öyrəniblər. Gənclər N 
saylı hərbi hissədə təşkil olunan 
infoturda hərbi tibb məntəqələ-
rində, kazarmalarda əsgərlərimiz 
üçün yaradılan yüksək şərait və 
imkanlarla yaxından tanış olublar.

Sonra hərbi hissədə Vətən 
müharibəsinin və Qafqaz İslam 
Ordusunun şəhidlərinin xatirəsinə 
ucaldılan abidələr ziyarət edilib. 
Həmçinin nəzəri və praktiki hissə-
dən ibarət istehkam təlimi keçiri-

lib, minalar, onun növləri, xüsusiy-
yətləri haqqında məlumat verilib. 
Praktiki hissədə Vətən müharibəsi 
iştirakçıları, müddətdən artıq hər-
bi qulluqçular və xidmətdə olan 
əsgərlərimiz tərəfindən düşmən 

ərazisinin minadan təmizlənməsi 
keçirilib.

Gənclər növbəti gün düşmən 
ərazisinə keçid, maskalanma, düş-
mən tərəfindən müxtəlif hücumla-
ra qarşı görüləcək tədbirlər təlimi 
ilə öyrəndiklərini təkmilləşdirib-
lər. Bunlarla yanaşı öz sahəsinin 
mütəxəssislərindən kəşfiyyat və 
fövqəladə hal zamanı göstərilə-
cək ilkin tibbi yardım haqqında 
öyrənib, praktiki olaraq Sabunçu 
Gənclər Evində tətbiq ediblər.

Qırx dörd gün ərzində iştirak-
çılara hərb haqqında ilk təsəvvür, 
silahlarla tanışlıq və atış dərslə-
ri, hərbi Nizamnamə və rütbələr, 
ərazidə hərəkət, minadan qorun-
ma, kəşfiyyat, ilkin tibbi yardım, 
mühəndis İstehkam, əlbəyaxa dö-
yüş, silahdan müdafiə, ideoloji və 
psixoloji hazırlıq təlim və fəaliy-
yətlər keçiriləcək.

Təlim və kurslar Sabunçu 
Gənclər Evində, “N” saylı hər-
bi hissədə, atış meydanlarında və 
açıq hava məkanlarında olmaqla 
həftənin şənbə və bazar günləri 
təşkil olunacaq.
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Qırğızıstan portalı Azərbaycan
 Prezidentinin Soçiyə səfərini 
və orada keçirilən görüşləri

 geniş işıqlandırıb

Misir mətbuatı İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının XV Zirvə Toplantısında 
Azərbaycanın maraqlarının diqqət 

mərkəzində olmasından yazıb

Şanlı Zəfərimizin ildönümü münasibətilə Türkiyənin İzmir vilayətində 
xatirə meşəsi salınıb

Qırğızıstan “turktoday.
info” portalı Azərbaycan Pre-
zidentinin Soçiyə səfərini və 
orada keçirilən görüşlərlə bağlı 
AZƏRTAC-ın rus dilində mate-
riallarını çap edib.

Sayt Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Rusiya Prezi-
denti Vladimir Putin arasında 
keçirlən ikitərəfli görüş, Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev, 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 
və Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan arasında olan üçtərəfli 
danışıqlara dair materialları da 
verib.

Portalda Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev, Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan və Ru-
siya Prezidenti Vladimir Putinin 
Bəyanat imzalaması ilə əlaqədar 
material yerləşdirilib.

Misirin nüfuzlu “Cümhuriyyə” 
və “Əl Masr Əl Yom” qəzetləri, həm-
çinin “Əlqrar Əl Ərəbi”, “Əl Xabar 
Əl Hadəf”, “Əl Diplomasi” və “Yeni 
dünya xəbərləri” portalları Türkmə-
nistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində 
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-
latının (İƏT) XV Zirvə Toplantısının 
yekununa dair qəbul olunmuş Bə-
yannamədə Azərbaycanın maraqla-
rının diqqət mərkəzində olmasından 
yazıblar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda 
Zirvə Toplantısı iştirakçılarının Zəfər 
Günü və torpaqların işğaldan azad 
olunması münasibətilə Azərbaycan   

Respublikasını təbrik etdikləri diq-
qətə çatdırılıb.

Materialda qeyd olunub ki, ye-
kun Bəyannamədə Azərbaycan əra-
zilərinin işğaldan azad olunmasının 
davamlı sülhə, iqtisadi tərəqqiyə və 
Qafqaz regionunun inkişafına şərait 
yaradacağına əminlik ifadə olunduğu 
vurğulanıb. Sənəddə, həmçinin İƏT-ə 
üzv ölkələrə azad edilmiş ərazilərdə 
rekonstruksiya və bərpa layihələrinə 
investisiya qoymaq çağırışı yer alıb. 
Eyni zamanda, Bəyannamədə bundan 
sonrakı mərhələdə Qafqaz regionunda 
mehriban qonşuluq münasibətlərinin 
qurulmasının vacibliyi vurğulanır.

Azərbaycanın 44 günlük Vətən 
müharibəsində əldə edilən şan-
lı Zəfərin ildönümü münasibətilə 
“SOCAR Turkey Enerji A.Ş.”(S-
TEAŞ) tərəfindən Türkiyənin İz-
mir vilayətinin Aliağa rayonunda 
xatirə meşəsi salınıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
“Azərbaycan, Qarabağ xatirə 
meşəsi” Azərbaycanın müstəqilli-
yi uğrunda canından keçən qəhrə-
manlarımızın xatirəsinin əbədiləşdi-
rilməsinə xidmət edir.

Bu məqsədlə keçirilən məra-
simdə çıxış edən “SOCAR Turkey 
Enerji A.Ş.”nin (STEAŞ) baş di-
rektoru Zaur Qəhrəmanov bildi-
rib ki, 1991-ci ildə Azərbaycan öz 
müstəqilliyini bərpa etdikdə ölkə-
mizin yanında olan və müstəqilli-
yini tanıyan ilk ölkə Türkiyə oldu. 
Qırx Dörd günlük Vətən mühari-

bəsində də istər xalqı, istər başda 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
olmaqla dövləti ilə bu haqlı sa-
vaşda Türkiyə yanımızda oldu və 
biz Zəfər qazandıq, Qarabağımızı 
qaytardıq. Xatirə meşəsində əkilən 
tinglərin Vətənimiz uğrunda canın-
dan keçən oğullarımızın xatirəsinin 
yaşadılması üçün əkildiyini deyən 
Z.Qəhrəmanov Azərbaycanla-Tür-
kiyə arasındakı tarixi bağın heç bir 
vaxt qırılmayacağını vurğulayıb.

İzmirin meşələr üzrə bölgə mü-
diri Zafer Derince daima Azərbay-
canın yanında olmaq və müstəqilliyi 
uğrunda canından keçən oğulları-
mızın xatirəsinin yaşadılması üçün 
yaradılan bu meşənin təxminən 467 
hektar ərazidə salındığını, bu kam-
paniyanın davamı olaraq ərazidə 
ümumilikdə müxtəlif növ 170 min 
ağacın əkiləcəyini deyib.

Aliağa Bələdiyyəsinin sədri 
Serkan Acar və Aliağa kaymaka-
mı Ömer Karaman Azərbaycanın 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 
Vətən müharibəsinədək keçdiyi yol 
və ermənilər tərəfindən xalqımıza 

qarşı törədilən cinayətlər haqqında 
danışıb, bu tarixi Qələbə münasi-
bətilə bütün türk dünyasını təbrik 
ediblər.

Sonra iştirakçılar tərəfindən 20 
min ting əkilib.
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Perunun “Radio Filarmo-
niya” radio kanalında Azər-
baycanın Vətən müharibəsin-
də qələbəsinin ildönümünə 
həsr olunmuş musiqili proq-
ram yayımlanıb.

Azərbaycanın Meksikada-
kı Səfirliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, verilişdə səfirliyin 
əməkdaşı M.Məmmədov din-
ləyicilərə erməni təcavüzünün 
tarixi, Azərbaycanın ötən il 30 
ilə yaxın davam edən ermə-
ni işğalına son qoyaraq Vətən 
müharibəsində tarixi qələbə 
qazanması və öz ərazi bütöv-
lüyünü, habelə beynəlxalq 
hüquq və ədaləti bərpa etmə-
si barədə məlumat verib və 
Zəfər Gününün xalqımız üçün          

tarixi-mənəvi önəmindən da-
nışıb.

Sonra azərbaycanlı məc-
buri köçkünlərin öz evlərinə 
qayıtmasına Ermənistan tərə-
findən yaradılmış maneələr, 
işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də müşahidə olunan kütləvi 
minalama və dağıntılar və bu 
ərazilərin bərpası istiqamətin-
də Azərbaycan tərəfindən gö-
rülən işlərdən bəhs edilib.

Proqram ərzində, habelə 
gün boyu kanalın efirində 
klassik və müasir Azərbay-
can musiqi nömrələri, muğam 
parçaları, eləcə də Vətən mü-
haribəsindəki qələbəmizə həsr 
olunmuş kompozisiyalar səs-
ləndirilib.

Brüssel Mətbuat Klubu-
nun təşkilatçılığı ilə “Cənubi 
Qafqazda münaqişədən sonra-
kı çağırışlar” mövzusunda ve-
binar və virtual fotosərgi keçi-
rilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirə Avropa İttifaqı -Azər-
baycan əməkdaşlıq Komitəsinin 
həmsədri, Avropa Parlamentinin 
deputatı Səyyad Kərim mode-
ratorluq edib. O, açılış nitqin-
də bu yaxınlarda Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rinə səfərindən danışıb, burada 
erməni işğalı nəticəsində qalan 
dəhşətli vandalizm izləri ilə ya-
naşı, Azərbaycan dövləti tərə-
findən həyata keçirilən misilsiz 
miqyaslı yenidənqurma işlərinin 
görüldüyünü qeyd edib.

Azad edilmiş əraziləri zi-
yarət edən İsveçdən olan cütlük 
Peter və Larisa Johansson da bö-
yük həcmdə foto material topla-
yıblar və bunun əsasında vebi-
nar iştirakçılarına təqdim olunan 
fotosərgi yaratmağa nail olublar. 
Çıxışlarda onlar qeyd etdikləri 
kimi, əsası 1752-ci ildə Azər-
baycan xanı Pənahəli xan tərə-
findən qoyulmuş Şuşa şəhərinə 
səfərləri ilə bağlı təəssüratların-
dan danışıblar. Qonaqlar Ox-
çuçayın Ermənistan tərəfindən 
çirkləndirilməsindən, habelə 

işğalçıların olduqları bütün əra-
zilərdə geridə qoyduqlarından 
çox hiddətlənmişdilər. Onların 
çəkdikləri fotoşəkillər, həmçi-
nin ANAMA komitəsinin fəa-
liyyətini, müxtəlif növ mina və 
partlamamış hərbi sursatlardan 
yaranan təhlükəni əks etdirirdi. 
Füzulidə yeni beynəlxalq hava 
limanı onlarda böyük təəssürat 
yaradıb.

Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini Fuad 
Hüseynov çıxışında qaçqınların 
məşəqqətlərindən, öz doğma 
yurd-yuvalarına qarşı onilliklər 
ərzində çəkdikləri həsrətdən da-
nışıb.

ANAMA-nın Regional Əmə-
liyyatlar meneceri Ramil Əzizov 
rəhbərlik etdiyi qurumun 44 gün-
lük müharibənin başa çatmasın-
dan sonra gördüyü işdən danışıb.

Rumıniyanın keçmiş xarici 
işlər naziri, Avropa Parlamenti-
nin keçmiş üzvü Ramona Niko-
le Manesku regional inkişaf və 
sülh naminə iki xalqın tezliklə 
barışmasının zəruriliyindən söz 
açıb.

Doktorant Aynur Bəşirova 
münaqişədən sonrakı dövrdə re-
gionun perspektivlərindən bəhs 
edib.

Türkiyədən ilk milli qatarın müjdəli anonsu

Peru radiosunda Vətən müharibəsində 
qələbənin ildönümünə həsr olunmuş 

musiqili proqram yayımlanıb

Brüsseldə “Cənubi Qafqazda münaqişədən 
sonrakı çağırışlar” mövzusunda vebinar 

keçirilib

2003-2020-ci illərdə Türkiyədə 
dəmir yoluna 212 milyard lirə sər-
mayə qoyulub.  Modern.az xəbər 
verir ki, bu barədə Türkiyənin nəq-
liyyat və infrastruktur naziri Adil 
Karaismailoğlu bildirib.

 Nazir qeyd edib ki, ölkənin də-
mir yolu şəbəkəsi yenilənib.  Onun 
sözlərinə görə, Türkiyədə dəmir 
yolunun uzunluğu 12 min 803 kilo-
metrə çatıb.  Hazırda 3 min 500 ki-
lometr dəmir yolu xətti inşa olunur.  
“Bütün dəmir yollarımızının elekt-
rikləşdirilməsi istiqamətində işləri-
miz intensiv şəkildə davam edir”, - 

Adil Karaismailoğlu deyib.
 Nazir eyni zamanda, sürəti saat-

da 176 kilometr olan ilk milli elekt-
rik qatarının istehsalı üçün işləri 
tamamladıqlarını xəbər verib: “Qa-
tarlarımız çox qısa müddətdə vətən-
daşlarımızın xidmətində olacaq”.

 Karaismailoğlu dəmir yollarının 
nəqliyyat növləri arasında karbon 
tullantılarının azaldılması baxımın-
dan əhəmiyyətli nəqliyyat sistemi 
olduğunu nəzərə çatdırıb. “Türkiyə 
Respublikası Dövlət Dəmir Yolları 
(TCDD) tərəfindən 2025-ci ilə qədər 
istehlak edilən enerjinin 50/100-dən 

çoxunu bərpa olunan enerji mən-
bələrindən əldə edəcəyik.  Hazırda 
Türkiyənin dəmir yollarının 1 753 

kilometri və ya 45 faizi elektrikləş-
dirilib”.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yaradılan 
qərargah fəaliyyətini davam etdirir

Milli Kitabxana “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı” 
adlı biblioqrafiyanı nəşr etdirib

Azərbaycan Milli Kitabxanası tərə-
findən Şuşanın işğaldan azad edil-
məsinin bir illiyi münasibətilə “Şuşa 
– Azərbaycanın mədəniyyət paytax-
tı” adlı biblioqrafiya tərtib olunaraq 
çap edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabxana-
nın hazırladığı “Şuşa – Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı” adlı biblioqra-
fiya Şuşaya həsr olunmuş ilk funda-
mental biblioqrafiyadır. Biblioqra-
fiyada Şuşanın tarixi, mədəniyyəti, 
musiqisi və ədəbi mühiti, tarixi və 
memarlıq abidələri, ictimai-siyasi hə-
yatı haqqında kitablar, dövri mətbuat-
da, məcmuələrdə çap olunmuş zəngin 
materiallar öz əksini tapıb. Kitabda 
Şuşa haqqında digər xarici dillərdə 
dərc olunan materiallar, habelə dünya 
milli və universitet kitabxanalarında 
mühafizə olunan ədəbiyyatlar ayrıca 
bölmələrdə verilib.
Şuşanın işğaldan azad olunması mü-
nasibətilə tərtib olunmuş biblioqra-
fiyada Şuşanın tarixi: “Ermənilərin 
Şuşa şəhərində həyata keçirdikləri 
soyqırımlar tarixi mənbələrdə (1905-
1989)”, “Şuşanın erməni silahlı       

birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi 
(1990-2020)”, “Şuşa Sən Azadsan!”, 
“Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin Şuşaya səfərləri, 
Şuşanın mədəniyyəti, tarixi və me-
marlıq abidələri, ictimai-siyasi həya-
tı, ədəbiyyatı, görkəmli şəxsiyyətləri 
haqqında kitablarda, dövri mətbuat-
da, dərsliklərdə, məcmuələrdə çap 
olunmuş zəngin materiallar öz əksini 
tapıb. Göstəricidəki materiallar 1876-
2021-ci illəri əhatə edir. Materiallar 
Azərbaycan, rus və başqa dillər üzrə 
verilib. Biblioqrafik göstəricidə ədə-
biyyat xronoloji qaydada qruplaşdı-
rılmış, xronoloji çərçivə daxilində isə 
əlifba sırası gözlənilib. Göstəricinin 
istifadəsini asanlaşdırmaq məqsə-
dilə biblioqrafiyanın sonunda Şuşa 
haqqında kitabların, məqalələrin ad-
lar göstəricisi, Şuşa haqqında yazan 
müəlliflərin əlifba göstəriciləri veri-
lib.
Biblioqrafiya tarixçilər, politoloqlar, 
elmi tədqiqatçılar, kitabxanaçı-bibli-
oqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulub.

Koronavirus xəstəliyinin dəmiryol nəqliyyatında yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin operativliyini təmin 
etmək məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində olan qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət qərargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmiryolu Vağzalının qaynar xətti fəaliyyətə başlayıb: 
+994 12 499 61 11

ƏZİZ OXUCULAR!
2022-ci ilin 1-ci yarısı üçün respublika və xarici 

ölkələrin qəzet və jurnallarına abunə yazılış başlandı.
“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzeti də bu kampani-

yada öz sadiq oxucularına arxalanıb iştirak edir. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar         

Cəmiyyətində baş verən yeniliklərdən, dəmiryolçuların 
qayğı və problemlərindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 
“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə abunəçi olun.

İndeks: 0006. Altı aylıq abunə qiyməti – 2 manat 
40 qəpik.

“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə abunəçi   
olmağa tələsin.
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