
ƏLÖVSƏT HÜMBƏTOV

AZƏRBAYCAN RABİTƏSİ 
MÜSTƏQİLLİK 

DÖVRÜNDƏ 
1991-2001

AZƏRBAYCAN  R E S P U B L İK A S I PREZİDENTİNİN 

İŞ L Ə R  İDA RƏ SİN İN

K İ T A B X A N A S I

“AD1L0ĞLU” nəşriyyatı 
ВАЮ - 2002



ƏLÖVSƏT HÜMBƏTOV 
AZƏRBAYCAN RABİTƏSİ 

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ 
1991-2001

Məsləhətçilər: Nazim CƏFƏROV
İltimas MƏMMƏDOV 
Kərəm ŞİRİNOV

„  3701020304  . .
Ə -----------------sifarişlə

121-2002

© Ə. H Ü M B Ə TO V

ÖN SÖZ

"Azərbaycan rabitəsi müstəqillik dövründə 1991-2001" kitabı respublika 
rabitəsinin son 10 illik tarixinin əks etdirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Eyni zamanda kitab müstəqillik dövründə rabitənin inkişafına dair ilk sənədli 
məlumat mənbəyidir.

Respublikada müstəqilliyin bərpası və 10 il müddətində inkişaf etdirilərək 
möhkəmlənməsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin 
adı ilə bilavasitə bağlıdır.

Möhtərəm prezidentimizin "Müstəqilliyimiz dönməzdir, daimidir" kəlamı ilə 
"Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdır" kəlamı böyük uzaqgörənliklə 
vəhdət təşkil etmiş və bu gün insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini, 
iqtisadiyyatın inkişafını, beynəlxalq əlaqələri, dövlətin idarə edilməsini, müharibə 
şəraitində müdafiənin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini və digər 
zəruri sahələri rabitəsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.

Məhz bu istiqamətdə son 10 ildə, xüsusilə 1997-ci ildən başlayaraq beynəlxalq, 
şəhərlərarası və yerli rabitənin inkişafında əsaslı nəticələr əldə edilmiş, 
beynəlxalq rabitə tam, şəhərlərarası və yerli rabitə əsasən dünya standartları 
səviyyəsinə çatdırılmışdır.

10 illik müstəqillik dövründə rabitənin müxtəlif növlərinin inkişafına xarici 
investisiyanın cəlb edilməsi üçün Rabitə Nazirliyinin təsisçiliyi ilə birgə 
müəssisələr yaradılmış və bu müəssisələr tərəfindən respublikada qeyri-ənənəvi 
rabitə xidmətlərinin, o cümlədən sellülar (mobil), data, internet, kabel 
televiziyası, simsiz telefon rabitəsi, radiotrank və şairənin sürətli inkişafı təmin 
edilmişdir.

Rabitənin daha sürətli və keyfiyyətli inkişafına 1997-ci ildən etibarən zəmin 
yaradan və rabitədə texniki siyasəti müəyyənləşdirən "Telekommunikasiyanın 
inkişaf proqramı", "Poçt rabitəsinin inkişaf konsepsiyası" və s. sənədlər 
hazırlanmış və icrası əsasən təmin edilmişdir. Nəticədə son illər rabitə 
insanların həyatında zəruri vasitəyə çevrilmiş, rabitəçilər üzərlərinə düşən 
məsuliyyəti, prezident Heydər Əliyevin diqqət və gündəlik qayğısını dərindən 
dərk edərək vətəndaşlıq borclarını şərəflə yerinə yetirmişlər.

Kitabda müstəqilliyimizin 10 ilində milli rabitənin əsas inkişaf istiqamətləri, 
texniki və iqtisadi göstəriciləri, debitor və kreditor borcları, dövlət büdcəsinə 
ödəmələr, erməni təcavüzünün rabitəyə vurduğu ziyan, investisiya qoyuluşları, 
birgə müəssisələr və lisenziya verilmiş şirkətlər haqqında məlumat, ölkəmizdə 
milli radio və televiziya yayımının əhatə dairəsi, respublikanın beynəlxalq rabitə 
sisteminin 10 ildə keçdiyi yol, tarif, texniki və maliyyə siyasəti, Azərbaycan 
markaları, rabitə obyektlərinin açılışlarında möhtərəm prezidentimizin çıxışları,
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kənd rabitəsinin bərpası üzrə son 4 ildə görülən işlər, istismar xərclərinin 
azaldılması və daxili imkanlardan maksimum istifadə edilməsi nəticəsində əldə 
edilmiş nailiyyətlər, rabitədə baş verən yeniliklər və rabitəçilərin işə münasibəti, 
respublikada keçirilən siyasi tədbirlərdə rabitəçilərin fəallığı, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının telekommunikasiya sisteminin tamamilə yenidən qurulması, 
qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən qayğı, rabitəçi idmançılar tərəfindən 
əldə edilən uğurlar, respublika əhalisinin rabitədən razılığı, rabitə sahəsində 
qəbul olunmuş normativ aktlar və s. barədə ətraflı məlumatlar almaq mümkündür.

Kitab müstəqil respublikanın müstəqil rabitəsinin ilk 10 illik salnaməsini, bu 
başlanğıc salnaməni yaradan rabitəçilərin əməyinin nəticəsini əks etdirir və 
rabitə sahəsində çalışan hər bir işçinin, rabitə ilə maraqlanan hər bir şəxsin 
marağına səbəb olacağına ümid edirik.

Kitabın məzmunlu, hərtərəfli yazılması təqdirə layiqdir, onu hazırlayana və 
yaxından köməklik göstərənlərə təşəkkürümüzü bildiririk.

XXI əsrdə milli rabitəmizin dövrün və xalqın tələbinə uyğun inkişaf edəcəyinə 
və bu sahədə rabitəçilərin bütün tədbirləri layiqincə yerinə yetirəcəklərinə 
inanırıq.

Rabitə Nazirliyinin 
kollegiya üzvləri
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I F Ə S İ L
MÜSTƏQİLLİYİMİZİN 10 İLİ 

DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ VƏ MİLLİ RABİTƏ

XIX əsrdə İranla Rusiya arasında bölüşdürülərək öz müstəqilliyini itirən 
Azərbaycan yola saldığımız XX əsrdə iki dəfə dövlət müstəqilliyi qazanmışdır. 
Əsrin əvvəlində xalqımızın tarixində çox böyük və əlamətdar bir hadisə baş 
verdi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda Demokratik Respublika elan edildi. 
Beləliklə, 28 May günü Azərbaycan xalqının tarixinə ən parlaq səhifə kimi əbədi 
daxil oldu. Lakin o zaman müstəqillik və milli dövlətçilik üçün təhlükəli olan 
xarici müdaxilə, daxili ziddiyyət və çəkişmələr, o cümlədən lazımi beynəlxalq 
təminatın olmaması səbəbindən bu dövlət cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi və 
şimaldan gələn kommunist ideologiyası təhlükəsi qarşısında davam gətirməyib 
süqut etdi. Az yaşamasına baxmayaraq ADR-in fəaliyyət dövrü xalqımızın milli 
dövlətçilik tarixində ən yaddaqalan mərhələlərdən birinə çevrildi.

Milli rabitəmizin yaranma tarixi də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 
dövrünə təsadüf edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 15 
sentyabr 1918-ci ildə Poçt və Teleqraf Nazirliyi yaradılmışdır. 1918-ci ilin yayında 
isə Gəncədə radiostansiya fəaliyyətə başlamış və ADR-in həyata keçirdiyi 
quruculuq işləri ilə bağlı informasiyalar həmin radiostansiya vasitəsilə 
beynəlxalq efirə verilmişdir.

Demokratik Respublika dövründə rabitə sahəsində Qərb ölkələri ilə, ilk 
növbədə Fransa ilə əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 1919-cu il oktyabr ayının 
ortalarında Fransa hərbi missiyasının, ticarət və sənaye nazirliyi nümayəndəsinin 
Bakıya gəlişindən sonra Fransanın teleqraf və telefon kompaniyası, Parisdəki 
Azərbaycan nümayəndələri ilə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının poçt-teleqraf işlərinin ümumdünya standartlarına 
uyğunlaşdırılınası və Gəncə radiostansiyasının Eyfel qülləsindəki Avropa 
radiostansiyasına qoşulması üçün Azərbaycana xeyli radio-rabitə avadanlığı 
göndərmiş və onların quraşdırılması üçün öz mühəndislərini ezam etmişdir. 1919- 
cu ilin noyabrında ilk dəfə olaraq Ə.M.Topçubaşov Eyfel qülləsindəki 
radiostansiyadan Gəncə radiostansiyasına birbaşa xətlə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Şurasının sədrinə teleqram göndərərək onu ölkənin iqtisadi və mədəni 
tərəqqisində böyük rol oynayan ilk radiostansiyanın fəaliyyətə başlaması 
münasibətilə təbrik etmişdir. Fransa ilə poçt-teleqraf sahəsində imzalanmış 
sazişdən az sonra Ə.M.Topçubaşov İsveçrənin Bern şəhərində yerləşən 
Ümumdünya Poçt İttifaqına üzv olmaq üçün Beynəlxalq Büroya ərizə ilə 
müraciət etmişdir. Təəssüf ki, milli hökumət başqa sahələrdə olduğu kimi, rabitə
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sahəsində də quruculuq işlərini başa çatdıra bilmədi. ADR-in süqutu ilə bu işlər 
yarımçıq qaldı.

Sonrakı dövrdə dövlət müstəqilliyindən məhrum edilən xalqımız bununla 
barışmadı. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulmasına etiraz əlaməti olaraq bir çox 
bölgələrdə üsyanlar başlandı. Bu üsyanlar amansızlıqla yatırılsa da, bolşeviklər 
xalqımızın mübarizə əzmini qıra bilmədilər. Bu zaman Azərbaycan ziyalıları Sovet 
İttifaqı adı ilə bərpa olunan "şər imperiyasf'na qarşı mübarizəyə qalxdılar. Bolşevik 
hakimiyyətini qəbul etməyən ziyalılarımızın bir çoxu pantürkist, müsavatçı 
adlandırılaraq 1937-ci ildə başlayan qanlı repressiya dövrünün qurbanlarına 
çevrildilər. Lakin Azərbaycan xalqı bu mübarizədən geri çəkilmədi, sadəcə olaraq 
bunu başqa müstəviyə çevirdi. Əvvəlki müstəqilliyinə qayıtmaq üçün öz iqtisadiyyatını, 
elmi potensialını, mədəniyyətini yüksək səviyyədə inkişaf etdirərək, milli azadlıq, 
müstəqillik üçün zəruri olan ciddi zəmin yaratmış oldu. Azərbaycanda bugünkü 
müstəqilliyimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən fabrik və zavodların tikilməsi, 
sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı, respublikadan kənarda və respublika daxilində 
milli kadrların yetişdirilməsi və irəli çəkilməsi, milli zabit kadrlarının hazırlanması 
üçün hərbi məktəblərin açılması və s. həyata keçirildi. Təsadüfi deyil ki, Sovet İttifaqı 
dağılanda Rusiyadan asılı olmadan müstəqil yaşaya biləcək bir neçə respublika 
arasında ilk növbədə Azərbaycanın adı çəkilirdi.

Əsrin sonunda beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi proseslər xalqımızın min 
illərlə yaşadığı Qərbi Azərbaycan ərazilərində təcavüzkar Ermənistan dövlətini 
yaradan və azərbaycanlıları bu bölgələrdən - öz ata-baba yurdlarından zaman- 
zaman deportasiya edən, 1988-ci ildən başlayaraq erməni daşnakları tərəfindən 
Azərbaycan torpaqlarının yenidən ələ keçirilməsinə rəvac verən, 20 Yanvar 1990- 
cı ildə Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsini qan içərisində boğmağa cəhd 
edən və dinc əhaliyə divan tutan, bir sözlə özülü zülm və istibdad üzərində qurulan 
sovetlər imperiyasının dağılmasına gətirib çıxardı. Bu imperiyanın dağılması 
xalqımıza uzun illər qəlbinin dərinliklərində qoruyub saxladığı müstəqillik 
arzularını yenidən reallaşdırmağa, həyata keçirməyə imkan yaratdı. Beləliklə, 
XX əsr ərzində xalqımız ikinci dəfə öz müstəqilliyinə nail oldu. 1991-ci ilin 
18 oktyabrında respublika Ali Soveti tərəfindən Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi 
haqqında Konstitusiya aktı qəbul edildi. Bu, hər bir azərbaycanlının ürəyində hifz 
edib qoruduğu arzunun rəsmən, açıq şəkildə bəyan edilməsi demək idi. 1991-ci 
ilin 30 dekabrında keçirilən ümumxalq səsverməsi-referendum Azərbaycanın 
Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktına hüquqi təminat verdi və bununla 
da Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdi.

Lakin çox çəkmədi ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilən üzdəniraq 
daxili və xarici qüvvələr baş qaldırdı və 1993-cü ilin iyununda ölkədə dövlət 
böhranı, hakimiyyətsizlik, xaos ilə səciyyələnən qeyri-stabil ictimai-siyasi 
vəziyyət şəraitində vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsi 
ilə üzləşdik. Belə bir çətin vəziyyətdə xalqın dəvəti və təkidli tələbi ilə
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hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin başçılığı ilə xalqımız tarixin bu ağır 
sınağından uğurla çıxdı, ən böyük nailiyyətimiz olan müstəqilliyimizi qoruyub 
saxlaya bildik. Beləliklə, respublikada hamının çoxdan gözlədiyi özbaşınalıq 
dayandırıldı, əmin-amanlıq, qanunçuluq bərpa olundu, ən əsası isə zorakılıq 
vasitəsilə, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə birdəfəlik son qoyuldu, 
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yarandı.

1995-ci ildə iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısı alındı. 1996-cı ildən isə 
iqtisadiyyatın inkişafı təmin olundu.

Artıq 10 ildir ki, müstəqil yaşayırıq. Bu illər ərzində Azərbaycanın 
müstəqilliyini bütün dünya tanımış, bir çox dövlətlərlə siyasi və iqtisadi 
münasibətlər qurulmuş, ölkəmiz dövlətlərarası bərabərhüquqlu əlaqələrə 
qoşulmuş, beynəlxalq və digər təşkilatlara üzv qəbul edilmişdir.

Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi ilə iqtisadi xarakterli mühüm 
beynəlxalq müqavilələr və sazişlər imzalanmış, xarici kapitalın Azərbaycana cəlb 
olunması yolunda inamlı addımlar atılmış, böyük islahatlar həyata keçirilmişdir. Bu 
illər ərzində neft sahəsi üzrə "Əsrin müqaviləsi" imzalanmış, ölkəmiz Avropa- 
Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA), Böyük İpək Yolu və sairə 
beynəlxalq əhəmiyyətli proyektləfə qoşulmuşdur.

Xəzər dənizində olan sektorunda böyük təbii sərvətlərinin- neft və qazın dünya 
üçün istifadə olunmasının əsasını qoyan Azərbaycanla dünyanın 32 nəhəng neft 
şirkəti arasında 21 müqavilə imzalanmışdır. Bu şirkətlər 2000-ci ilə qədər 
Azərbaycana 6 milyard dollara yaxın xarici investisiya gətirmişlər.

Əgər 1991-1994-cü illərdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul ildə orta 
hesabla 20-25 faiz azalırdısa, görülən tədbirlər nəticəsində 1996-cı ildən 2000- 
ci ilə qədər 39 faiz artmışdır.

1991-1994-cü illərdə sənaye məhsulunun istehsalı orta hesabla 20-24 faiz 
azalırdısa, 1996-cı ildən 2000-ci ilə qədər 13,4 faiz artmışdır.

Rabitə Nazirliyi üzrə son 5 il ərzində gəlir 1,81 dəfə (181 %) artmışdır.
1991-1994-cü illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hər il orta 

hesabla 15-20 faiz azalmışdır. 1996-2000-ci illərdə isə, tənəzzülün qarşısı 
alındıqdan sonra, kənd təsərrüfatı istehsalı ildən-ilə artmağa başlamış və beş il 
içərisində ümumi artım 19 faiz təşkil etmişdir. Bu artım 1995-1996-cı ildən 
başlayaraq Azərbaycanda torpaq islahatının həyata keçirilməsi sayəsində 
mümkün olmuşdur.

Xarici ticarət dövriyyəsi 1993-cü ildə 1 milyard 300 milyon dollar, 1994-cü 
ildə 1 milyard 400 milyon dollar olmuşdur. 2000-ci ildə isə 2 milyard 900 
milyon dollara çatmışdır. 2000-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində 
ilk dəfə ixrac idxaldan çox olmuşdur.

Əgər 1994-cü ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatı 10 milyon dollar idisə, hal- 
hazırda 1 milyard dollar təşkil edir.

1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1600-1800 faiz idi. 1996-cı ildən
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başlayaraq inflyasiyanın qarşısı alınmış və hazırda onun səviyyəsi cəmi 2 faizdir.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində aparılan islahatlar nəticəsində ümumi daxili 

məhsul istehsalında özəl sektorun payı 68 faiz təşkil edir. Sənaye məhsulunun 
44 faizi, kənd təsərrüfatı istehsalının 99 faizi, ticarətin 98 faizi, sərnişin 
daşınmalarının 83 faizi özəl sektorun hesabınadır.

Rabitə sahəsi üzrə 2001-ci il ərzində özəl sektorun payı 65 faiz təşkil etmişdir.
1994-cü ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi 682 milyard manat olmuş, 2001- 

ci ildə isə büdcəmiz 6,7 dəfə artmışdır. 1995-2000-ci illərdə dövlət büdcəsinin 
sosial yönümlü xərcləri 2,8 dəfə artmışdır. Bir sözlə, respublika iqtisadiyyatı və 
infrastrukturu inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Bu inkişaf mərhələsində 
iqtisadiyyatımızın aparıcı sahələrindən olan rabitə də xüsusi yer tutur.

Rabitədə əsaslı dəyişikliklər ili kimi yadda qalan 1998-ci ildə prezident Heydər 
Əliyevin tapşırığı ilə "1998-2003-cü illər üçün Azərbaycan rabitəsinin inkişaf 
konsepsiyası" hazırlandı. Konsepsiyanın tələblərinə uyğun olaraq milli rabitəmizin 
günün tələbləri səviyyəsinə çatdırılması rabitəçilərimiz tərəfindən sürətlə həyata 
keçirilir və əldə olunan uğurlar göz qabağındadır. Rabitəçilərin əməyinə ən yüksək 
qiyməti isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev vennişdir: 
"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, 
əldə olunan nəticələr təqdirə layiqdir".

Müstəqillik qazanıldıqdan bu vaxtadək ötən 10 il müddətində respublika 
iqtisadiyyatının başqa sahələrində olduğu kimi, rabitədə də böyük işlər görülmüş, 
mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Hönnətli prezidentimizin mütəmadi diqqət 
və qayğısı ilə beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılan milli rabitəmizin 
inkişafı günümüzün reallığıdır və son 5 ildə görülən işlərin miqyasına nəzər 
saldıqda bunlar daha aydın şəkildə özünü büruzə verir. Belə ki, əsas telefon 
aparatlarının sayı 1991-1996-cı illər ərzində cəmi 17900 ədəd artaraq 1996-cı ilin 
sonuna 645100 ədəd təşkil etmişdirsə, növbəti 4 il ərzində bu göstərici 142864 
ədəd artaraq 2000-ci ilin sonuna 801164 ədəd təşkil etmiş, 2001-ci il ərzində isə 
865532 ədəd olmuşdur. Əgər Dağlıq Qarabağ üzrə abunəçilərin sayını nəzərə alsaq 
923093 ədəddir.

İmtiyazlı vətəndaşlara telefon çəkilişi 1996-cı ildə 3900 ədəd olmuşdursa, 2001- 
ci ildə 21166 ədədə çatmış və 1991-ci illə müqayisədə 19277 ədəd, 1996-cı illə 
müqayisədə isə 17266 ədəd çox olmuşdur.

Milli rabitəmizin inkişafının aspektlərindən biri də elektron tipli ATS-lərin 
tutumunun artımıdır. EATS-lərin tutumu 4 il bundan əvvəl cəmi 7,3 % (53680 
nömrə) idisə, 2000-ci ilin sonuna 30,6% (266043 nömrə) təşkil etmiş, 2001-ci il 
ərzində isə 37,1 % (348117 nömrə) olmuşdur.

Hər 100 nəfər əhaliyə düşən telefon aparatlarının sayı 1991-ci ildə 9,8 ədəd 
olmuşdursa, 2000-ci ildə bu göstəricinin dinamikası artıma doğru dəyişərək 10,23 
ədədə, 2001-ci il ərzində isə 10,94 ədədə çatdırılmışdır.

Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 1991-ci ildən 1996-cı ilin sonuna
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qədər cəmi 1,6 ədəd artaraq 39,7 ədəd təşkil etmişdirsə, növbəti 4 il ərzində 10,3 
ədəd artaraq 50,9 ədəd olmuş və 2001-ci il ərzində 55,16 ədədə çatdırılmışdır.

Trans-Asiya-Avropa (TAE) fıber-optik kabel magistralının Azərbaycan 
seqmentlərinin tikintisi vaxtından əvvəl və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir.

Rabitə sahəsindəki bəzi göstəricilərə görə Azərbaycan MDB ölkələri 
arasında 1-ci yeri tutur:

- montaj olunmuş tutumdan istifadəyə,
- ümumi tutumda əhalinin istifadə etdiyi telefonların xüsusi çəkisinə,
- telefon növbəsinə dayananların azlığına,
- hər 100 nəfərə düşən mobil telefonların sayına,
-1995-ci ilə nisbətən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqlarının 

artımına,
- ilkin şəbəkənin rəqəmləşmə səviyyəsinə,
- telekommunikasiya şəbəkəsinin rəqəmləşmə tempinə görə.
Poçt sahəsində gəlirlərin artımına nail olunmuş və ümumilikdə poçt sahəsinin 

rentabelli işi təmin edilmişdir.
1998-ci ildə poçt sahəsində əldə olunan ümumi gəlirin 2530,9 milyon 

manatı (9,4 %) ənənəvi poçt xidmətlərindən (poçt ödənişi nişanələrinin satışı, pul 
baratları, dövrü mətbuatın satışı, abunəsi, çatdırılması, banderol və qiymətli 
məktublar, bağlamalar və s.), 11720,4 milyon manatı (43,5 %) pensiya və 
müavinətlərdən, 6434,9 milyon manatı (23,8 %) telekommunikasiya xidmətləri 
(qəbzlərin çatdırılması, şəhərlərarası danışıq və abunə haqlarının yığılması, 
şəhərlərarası danışıq xidməti) üzrə olmuşdursa. 2001-ci ilin yekunlarına görə 
ümumi gəlirin 3300 milyon manatı (11 %o) ənənəvi poçt xidmətlərindən, 5600 
milyon manatı (18,7 %) pensiya və müavinətlərdən, 13133 milyon manatı (43,9 %) 
isə telekommunikasiya xidmətlərindən əldə edilmişdir.

Göründüyü kimi ənənəvi poçt xidmətlərinin və telekommunikasiya 
xidmətlərinin rolu yüksələrək, gəlirlər artmış, pensiya və müavinətlərdən əldə 
olunan gəlirlər isə azalmışdır.

Hörmətli prezidentimiz əhalinin sosial vəziyyətinin, maddi rifahının 
yaxşılaşdırılması məqsədilə mütəmadi olaraq əmək haqlarının artırılması barədə 
göstərişlər vermişdir. Bu, rabitədə də öz əksini tapmışdır.

1993-cü ildə orta aylıq əmək haqqı 2,3 min manat təşkil etmişdirsə, bu göstərici
1996-cı ildə 132 min manat, 2000-ci ildə isə 334 min manat olmuşdur. Hal-hazırda 
orta aylıq əmək haqqı 370 min manata çatdırılıb.

Əmək haqqı fondu 1993-cü ildə 0,8 milyard manat olaraq əldə olunan gəlirin 4,5 
faizini təşkil edirdisə, 2001-ci ilin 9 aylığında 50,4 milyard manata çatdırılıb ki, bu 
da əldə olunan gəlirin 19,4 faizi deməkdir.

Rabitə Nazirliyi kollegiyasının qəbul etdiyi qərara əsasən il ərzində nazirlik üzrə 
663 yeni iş yeri açılmışdır.

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 20 faiz ərazimiz zəbt olunub, 1 milyondan
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artıq soydaşımız yaşayış yerlərindən məhrum edilib. Ölkə başçısı qaçqın və 
məcburi köçkünlərə diqqət və qayğı göstərilməsini daim nəzarətdə saxlayır, 
onların ağır vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Rabitə Nazirliyi də bu işdə öz 
köməyini əsirgəmir. Əgər 1996-cı ildə qaçqın və məcburi köçkünlərə Rabitə 
Nazirliyi tərəfindən 0,6 mlrd, manat maddi yardım göstərilmişdirsə, 2001-ci ildə bu 
rəqəm 1,2 mlrd, manata çatdırılmışdır ki, bu da 1996-cı illə müqayisədə 0,6 mlrd, 
manat (2 dəfə) artıqdır.

Erməni təcavüzü rabitəyə də xeyli ziyan vurmuşdur. Şuşa RQ 5021318, Laçın 
RQ 4768485, Ağdam RQ 5039850, Zəngilan RQ 4869625, Cəbrayıl RQ 4952315, 
Xocavənd RQ 3629418, Kəlbəcər RQ 5569257, Xocalı RQ 3619226, Füzuli RQ 
4516000, Qubadlı RQ-yə 4216416 ABŞ dolları - cəmi 46201910 ABŞ dolları 
məbləğində ziyan vurulmuşdur.

Rabitə Nazirliyinin strukturunda olan müəssisələrin əsas fəaliyyət üzrə debitor 
borcu 01.01.1994-cü il tarixə 0,3 mlrd.manat, 01.01.1995-ci il tarixə 7,9 mlrd, 
manat (+2226,6 %), 01.01.1996-cı il tarixə 60,3 mlrd, manat (+662,5 %), 
01.01.1997-ci il tarixə 188,6 mlrd, manat (+212,8 %), 01.01.1998-ci il tarixə 280,8 
mlrd, manat (+48,9 %) artım olmuşdur. 01.01,1999-cu il tarixə 285,4 mlrd, manat,
01.01.2000-ci il tarixə 278,8 mlrd, manat, 01.01.2001-ci il tarixə 269,4 mlrd, manat 
(-3,4 %) azalmışdır. 01.01,2002-ci ildə isə 258,6 mlrd.manat (-4,0 %) olmuşdur. 
Rəqəmlərdən aydın olur ki, 01.01.1995-ci ildən 01.07.1997-ci ilədək olan dövr 
ərzində debitor borcları sürətlə artmış, 01.07.1997-ci ildən 01.01.2002-ci ilədək 
olan dövr ərzində nəinki artmış, hətta artımın qarşısı alınmış, azalmaya doğru 
yönəlmişdir. Son 4 il ərzində debitor yığımı günün vacib məsələsi olmuşdur.

Rabitə sahəsi üzrə büdcə ödəmələri 1991-ci ildə faktiki 12,1 milyon, 1992-ci 
ildə 82,6 milyon, 1993-cü ildə 615,7 milyon, 1994-cü ildə 5,8 milyard, 1995-ci ildə 
35,9 milyard, 1996-cı ildə 49,1 milyard, 1997-ci ildə 100,9 milyard, 1998-ci ildə 
115,3 milyard, 1999-cu ildə 150,7 milyard, 2000-ci ildə 175,7 milyard, 2001-ci ildə 
isə 182,1 milyard manat olmuşdur.

Artıq, rəqəmlərdən də göründüyü kimi, müstəqilliyimizin 10 ili, xüsusilə də son 
5 ili ərzində respublikamızda böyük dəyişikliklər baş vermiş, ölkəmizin 
iqtisadiyyatı inkişaf yoluna qədəm qoymuş, bir sıra mühüm nailiyyətlər 
qazanılmışdır. Bu inkişafda rabitə öndə gedən sahələrdən biri olmuşdur.

Təkcə 1998-ci ildə respublika üzrə 107 min nömrə tutumu olan müasir elektron 
ATS-lər istifadəyə verilmişdir. Keçmiş SSRİ dövründə, Azərbaycanda rabitənin ən 
çox inkişaf etdiyi vaxtlarda isə bir beşillikdə 60-70 min nömrəlik ATS-lərin 
qurulması böyük uğur hesab olunurdu.

Rabitə sahəsi üzrə əldə edilən bu nailiyyətlər xalqımızın ən böyük neməti olan 
müstəqilliyimizin bizə verdiyi misilsiz töhfədir və möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevin söylədiyi kimi: "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi 
nailiyyətidir və hər birimizin borcu onu qorumaq, yaşatmaq, inkişaf etdirmək 
və dünyanın qabaqcıl dövlətləri səviyyəsinə qaldırmaqdan ibarətdir".
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin uzaqgörən daxili 
və xarici siyasəti nəticəsində ölkədə yaradılan sabitlikdən və münbit şəraitdən 
istifadə edən rabitəçilər son illərdə əldə etdikləri yüksək göstəricilərlə 
kifayətlənməyərək, hörmətli prezidentimizin diqqət və qayğısı ilə bundan sonra da 
beynəlxalq standartlar səviyyəsində rabitə xidmətləri göstərəcək, 
müstəqilliyimizin əbədiliyi, dövlətçiliyimizin sarsılmazlığı, xalqımızın maddi- 
rifah halının yüksəldilməsi və doğma Azərbaycanımızın çiçəklənməsi naminə 
"XXI əsrin rabitəsi- prezident Heydər Əliyev!" devizini daim uca tutaraq 
öhdələrinə düşən bütün vəzifələri vaxtında və şərəflə yerinə yetirəcək, uğurlar 
estafetini yüksək templə davam etdirəcəklər.
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İNVESTİSİYA QOYULUŞU

Azərbaycan Respublikası özünün dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 
müstəqil surətdə öz əhalisinin mənafeyinə uyğun olan, beynəlxalq hüquqla və 
ümumbəşəri dəyərlərlə uzlaşan iqtisadi və sosial siyasət həyata keçirir.

Respublikanın iqtisadi müstəqilliyinin əsas prinsiplərindən biri iqtisadiyyata xarici 
investisiyaların cəlb edilməsi və qorunmasıdır. Bu baxımdan respublikada istehsalın və 
infrastruktur sahələrin texnoloji cəhətdən əsaslı yeniləşməsi, milli mənafelərə və 
dünya bazarının tələblərinə uyğun yüksək səmərəli, mobil iqtisadiyyatın 
formalaşmasına kömək edən elmi-texniki, struktur və investisiya siyasəti aparılır.

Azərbaycan Respublikasında aparılan genişmiqyaslı iqtisadi siyasət, onun ən böyük 
infrastruktur sahələrindən olan rabitəyə də təsir etmişdir. Rabitədə istər daxili imkanlar 
hesabına, istərsə də xarici investorların cəlb edilməsi yolu ilə investisiya qoyuluşuna 
əhəmiyyətli yer verilir. Aşağıdakı cədvəllərə nəzər salsaq bunu aydın görərik.

1991-2001-ci illərdə Rabitə Nazirliyi iizrə istifadəyə 
verilmiş obyektlərin tutumu

illər 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

is t ifa 
d ə y ə

verilm iş
güclər ,

№

2 6800 5 6 0 0 4 0 2 0 0 16268 993 0 2 1 8 5 0 9 1 4 0 107822 4 1 5 9 8 8 6 1 2 0 103874

1991-2001-ci illərdə respublikanın rabitə sahəsinə 
_____ _______ qoyulmuş investisiyalar

İllər Büdcə vəsaiti 
hesabına 
qoyulmuş 
investisiya

Rabitə müəssisələrinin 
daxili imkanları hesabına 

qoyulmuş investisiya

BM-lərə xarici 
təsisçilər tərəfindən 
qoyulmuş investisiya

Cəmi Qeyd

İnvestisiya Kredit İnvestisiya Kredit
1991 3 ,7 - - - - 3 ,7 1$ =  10 rubl
1992 4 ,7 - 10,9 - - 15,6 1 $ =  100 man.
1993 15,1 - - 2 ,3 - 17,4 1$=  100 man.
1994 0 ,6 - - 2 ,0 - 2 ,6 1$ = 2 0 0 0  man.
1995 3,1 - - 3 ,4 - 6 .5 1$= 4 4 0 0  man.
1996 6 ,7 - - 6 ,6 - 13,3 1 $ = 4 5 0 0  man.
1997 - 8,2 - 16.5 _ 2 4 .7 1 $ = 4 5 0 0  man.
1998 “ 2 5 ,0 12,6

(DEU)
4 2 ,8 14,5 9 4 ,9 1 $ = 4 0 0 0  man.

1999 - 20 ,0 - 54 ,8 2 5 ,7 100,5 1 $ = 4 0 0 0  man.
2 0 0 0 _ 23 ,0 19,0

(T A E )
72,1 4 3 ,4 157 ,4 15= 4500  man.

2001 _ 26 ,9 . 2 ,4 15,0 4 4 ,3 15= 4 6 5 0  man.
Cəmi 33,9 103,1 42,5 202,9 98,6 481 ,0
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Qeyd: Kreditlər- 42,5 + 98,6 = 141,1 (mln$)
İnvestisiyalar- 33,9 +103,1 + 202,9 = 339,9 (mln$)
o cümlədən daxili
imkanlar hesabına- 103,1 (mln$)

Azərbaycanın rabitə sahəsinə xarici investisiyaların cəlb edilməsi prosesi 1991- 
ci ildən başlanmışdır. Müxtəlif şirkətlərin iştirakı ilə bütün növ rabitə xidmətləri 
üzrə müştərək müəssisələr yaradılması yolu ilə Azərbaycan Respublikası Rabitə 
Nazirliyi telekommunikasiyanın inkişafını beynəlxalq səviyyəyə uyğunlaşdırmağa 
çalışmışdır.

01.01.2001-ci il tarixədək rabitə sahəsində müştərək müəssisə yaratmaqla cəlb 
olunan investisiyanın həcmi 211,8 mln. ABŞ dolları, fəaliyyət göstərən birgə 
müəssisələrin sayı isə 10-dur. .

Mobil rabitə xidməti üzrə fəaliyyət göstərən "Azərsell-Telekom" Birgə 
Müəssisəsinə xarici investor tərəfindən 142 mln. ABŞ dolları, "Baksell" Birgə 
Müəssisəsinə xarici təsisçi tərəfindən 40 mln. dollardan artıq vəsait cəlb 
olunmuşdur. Kabel televiziyası üzrə fəaliyyət göstərən "Bakı və Boston TV" Birgə 
Müəssisəsinə 1,5 mln. dollar, simsiz telefon şəbəkəsinin quraşdırılması üçün isə 
xarici təsisçilər tərəfindən 14 mln. dollardan çox vəsait cəlb olunmuşdur. Bundan 
əlavə 40 mln. ABŞ dollarından çox vəsait uzun müddətli kredit kimi Azərbaycan 
telekommunikasiyasının modernləşməsinə yönəldilmişdir. Hazırda yeni layihələr 
üzrə xarici investisiya cəlb edilməsi gözlənilir.

İqtisadi yüksəlişdə əhəmiyyətli rolu olan respublikamızın telekom
munikasiyasının inkişafında xarici istehsalçıların iştirakını təmin etmək məqsədilə 
hələ 1991-ci ildə nizamnamə fondu 2 mln. ABŞ dolları olan Azərbaycan-Türkiyə 
"Ultel" Birgə Müəssisəsi yaradılmışdır.

Hazırda "Ultel" BM-in nizamnamə fondu faktiki olaraq 2.035.530 ABŞ dolları 
həcmində formalaşdırılmış, istismarında 7900 nömrə tutumunda elektron stansiya 
vardır, ümumi sərmayə qoyuluşunun həcmi 3,3 mln. dollar, işçilərinin sayı 60 
nəfərdir. 1998-2001-ci illər üzrə dövlət büdcəsinə ödəmələr 1,8 mln. dollar 
olmuşdur.

Azərbaycanda ilk elektron stansiya kimi 1992-ci ildə istismara verilən ATS- 
93/98 avadanlıqlarını məhz "Ultel" BM-in Türkiyə təsisçisi "NETAŞ" şirkəti 
qurmuşdur.

1993-cü ilin sonlarında telekommunikasiya avadanlıqlarının montajı və istismarı 
üzrə Türkiyənin "Teletaş" şirkətinin və Azərbaycan Respublikası Rabitə 
Nazirliyinin təsisçiliyi ilə "Aztel" Birgə Müəssisəsi yaradılmışdır. Birgə 
Müəssisənin nizamnamə fondu 300000 dollar həcmində formalaşdırılmış, 
işçilərinin sayı 15 nəfərdir. 1999-2001-ci illər üzrə dövlət büdcəsinə ödəmələr 432 
min dollar təşkil etmişdir.
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Respublikada ilk dəfə sellülar rabitə xidməti göstərən Azərbaycan-İsrail 
"Baksell" Birgə Müəssisəsi 1994-cü ildə yaradılmışdır. Hazırda "Baksell" BM-in 
110 min abunəçisi, 199 nəfər işçisi vardır. BM-in fəaliyyəti dövründə xarici təsisçi 
tərəfindən və daxili imkanlar hesabına 50 mln. dollar sərmayə qoyulmuş, dövlət 
büdcəsinə 6 mln. dollardan çox vəsait ödənilmişdir.

Rabitə avadanlıq və materialları üzrə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi Türkiyə 
iş adamlarının Azərbaycana sərmayə qoymaq maraqlarını daha da artırdı. Mobil 
telefon şəbəkəsinin qurulması ilə əlaqədar Türkiyənin "Türksell" şirkəti 1996-cı 
ildə Azərbaycanda "AzərTelekomYatırım" şirkəti yaratdı. Sonradan bu şirkətin və 
Rabitə Nazirliyinin təsisçiliyi ilə ilkin nizamnamə fondu 43,3 mln. dollar olan 
"Azərsell - Telekom" Birgə Müəssisəsi yaradıldı. Sonradan Birgə Müəssisənin 
nizamnamə fondu artırılaraq 62,1 mln. dollar məbləğində formalaşdırılıb. Hazırda 
GSM ümumavropa mobil telefon sistemində rabitə xidməti göstərən "Azərsell" 
BM-in 500 min abunəçisi vardır və bu iş üçün 142,0 mln. dollar sərmayə 
qoyulmuşdur. 5640 nəfər işçinin ("Azərsell" sahəsində xidmət göstərənlər daxil 
olmaqla) çalışdığı həmin BM-də orta aylıq əmək haqqı 400 dollardır və indiyədək 
dövlət büdcəsinə 35,5 mln. dollar vəsait, Rabitə Nazirliyinə isə 9,5 mln. dollar 
dividend ödənilmişdir.

Mobil rabitə xidməti üzrə fəaliyyət göstərən birgə müəssisələrdə 
abunəçilərin illər üzrə artım cədvəli

BM-lərin adı "Baksell-II" "Azərsell-Telekom" Cəmi

İllər

1994 2 0 0 0 - 2 0 0 0

1995 500 0 - 500 0

1996 12000 2 7 5 0 14750

1997 18000 20371 38371

1998 2 6 0 0 0 55831 81831

1999 3 0 0 0 0 179640 2 0 9 6 4 0

2 0 0 0 7 0 0 0 0 3 8 0 4 1 4 4 5 0 4 1 4

2001 110000 5 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0

1996-cı ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan-Böyük Britaniya "AzEvroTel" 
Birgə Müəssisəsi Bakı şəhərində yerli, trank və şəhərlərarası rabitə xidmətləri 
göstərir. Birgə Müəssisənin ilkin nizamnamə fondu 100000 ABŞ dolları təşkil edir. 
BM-də 194 nəfər işçi çalışır, 20 mln. dollar sərmayə qoyulmuş, dövlət büdcəsinə 
5 mln. dollardan çox vəsait ödənilmişdir.

1996-cı ildə Türkiyənin "Rumeli-Telekom" şirkətinin və Azərbaycan
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Respublikası Rabitə Nazirliyinin iştirakı ilə "Artel" Birgə Müəssisəsi yaradılmışdır. 
"Artel" BM banklararası elektron poçt mübadiləsi üzrə fəaliyyət göstərir. 
Nizamnamə fondunun məbləği 1,7 mln. dollar, ümumi sərmayə qoyuluşunun 
həcmi 1,9 mln. dollar, işçilərinin sayı 15 nəfərdir.

1998-2001-ci illər üzrə dövlət büdcəsinə ödəmələr 163,2 min. dollar olmuşdur.
Kabel televiziyasının qurulması və istismarı üzrə fəaliyyət göstərən "Bakı və Boston 

TV" Azərbaycan-Amerika Birgə Müəssisəsi 1996-cı ildə yaradılmışdır. Birgə 
Müəssisənin nizamnamə fondu 1,4 mln. ABŞ dolları həcmində formalaşdırılmışdır. 
BM-də hazırda 41 nəfər işçi çalışır, 1,0 mln. dollar həcmində investisiya qoyulmuş, 
dövlət büdcəsinə təxminən 0,5 mln. dollar vəsait ödənilmişdir.

1997-ci ildə Türkiyənin "Akpinar Holdinq" şirkəti və Azərbaycan Respublikası 
Rabitə Nazirliyinin iştirakı ilə "Azərin" Birgə Müəssisəsi yaradılmışdır. İnternet 
rabitə xidmətləri göstərən həmin Birgə Müəssisədə 12 nəfər işçi çalışır və ümumi 
sərmayə qoyuluşunun həcmi 1,2 mln. dollar təşkil edir. 1999-2001-ci illər üzrə 
dövlət büdcəsinə ödəmələr 60,0 min dollar olmuşdur.

1997- ci ildə fəaliyyətə başlamış "Kaspian-Amerikan Telekom " Azərbaycan- 
Amerika Birgə Müəssisəsi Bakı şəhərində simsiz telefon rabitə xidməti göstərir. 
Birgə Müəssisənin nizamnamə fondu 400 min ABŞ dolları təşkil edir. BM-in 9379 
abunəçisi, 87 nəfər işçisi var. Xarici təsisçi tərəfindən 12 mln.dollardan çox 
sərmayə qoyulmuş, dövlət büdcəsinə 1,16 mln. dollardan çox vəsait ödənilmişdir.

1998- ci ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan-Almaniya "ADANET" QSC 
internet rabitə xidməti göstərir. Müəssisədə 22 nəfər işçi çalışır. Fəaliyyət 
göstərdiyi 3 il ərzində dövlət büdcəsinə 100 min dollardan çox vəsait ödənil
mişdir. Hazırda müəssisənin 1000 abunəçisi var.

Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında Türkiyə iş adamlarının 
^sərmayələrinin xüsusi çəkisi digərləri ilə müqayisədə daha çoxdur. Belə ki, birgə 

müəssisələr formasında fəaliyyət göstərən rabitə müəssisələrinin 80,0 mln. dollar 
dəyərindəki nizamnamə fondunun 69,0 mln. dollar hissəsi Türkiyə iş adamlarının 
payına düşür. Azərbaycanda rabitə sahəsinə investisiya qoyuluşu davam edir və bu 
işdə maraqlı olan xarici investorların sayı artır.

Xarici investorların rabitə sahəsinə olan maraqlarının artması "Azərbaycanda 
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiqi ilə 
əlaqədardır. Yeni proqram üzrə Azərbaycan Respublikası prezidentinin
29.03.2001-ci il tarixli 671 saylı sərəncamı ilə bir sıra rabitə müəssisələri 
özəlləşməyə açıq elan edilmişdir.

Respublikada rabitə sahəsində fəaliyyət göstərən bütün növ müəssisə və 
şirkətlərin dövlət tənzimləməsini həyata keçirmək və qeyri-qanuni fəaliyyət 
göstərən müəssisələri aşkar etmək məqsədilə, mövcud qanunvericiliyə uyğun 
olaraq Rabitə Nazirliyi tərəfindən lisenziya verilir. 1998-ci ildən indiyədək rabitə 
sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət və müəssisələrə müvafiq olaraq 39 lisenziya
verilmişdir. «ÜRHAYCAN neSPUBÜKA» PfHOİOCNTİNİN
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AZƏRBAYCANDA RABİTƏ SAHƏSİ ÜZRƏ FƏALİYYƏT 
GÖSTƏRƏN BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

JV Birgə
müəssisələrin

adı

Fəaliy
yətə 

başladıq 
lari il

Fəaliyyət
növləri

Abunə
çilərin

sayı
2001-ci i

İşçilə
rin sa> 
2001-c 

il
(nəfər

Azər- 
1 baycaı 
i vətən

daş
ları 

(işçi
lər) 

%-lə

Dövlət 
ı büdcəsi 

nə ödə
mələr 
1999- 

2001-ci 
illər 
mln. 

manat

Əsas və
saitlərin 
dəyəri 

2000-ci il 
üçün 
(mln. 

manat)

1. "Ultel"
A zərbaycan-
Türkiyə

1991 1. Y erli te lefon  ş ə b ə 
k əsi
2 . T e le k o m m u n ik a 
siy a  avadanlıqlarının  
idxalı

7900 60 100 8 5 4 8 ,0 15562 ,5

2. "Aztel"
A zərbaycan-
Türkiyə

1993 R abitə avadanlıqları
nın m ontajı

15 100 9 5 6 ,0 70 3 ,5

3. "Baksell-II"
A zərbaycan-
İsrail

1994 Sellülar rabitə xidm əti 110000 199 97 2 5 9 0 2 ,0 3 5 8 9 8 1 .4

4. "AzEvroTel"  
A zərbaycan- 
B öyük  B ritaniya

1996 1. Y erli te le fon  ş ə b ə 
kəsi
2 . Trank rabitəsi
3 . Şəhərlərarası te le 
fon rabitə x idm əti

2 0 0 4 2 194 100 2 8 2 3 0 ,0 22046 ,1

5. "A zərsell-
Telekom "
A zərbaycan-
Türkiyə

1996 Sellü lar rabitə x id m ə 
ti (G S M )

5 0 0 0 0 0 56 4 0 97 16 3 4 3 9 ,0 4 3 1 3 3 2 ,7

6. "Artel"
A zərbaycan-
Türkiyə

1997 M əlum at ötürm ə  
(D A T A ) rabitə x id 
m əti

307 15 98 1139 ,7 3231,1

7. "Bakı v ə  B o sto n  
TV" A z ər b a y -  
can-A B Ş

1997 Kabel te lev iz iyasın ın  
qurulması və  istismarı

5000 41 90 2 0 6 5 ,5 4 0 7 3 ,3

8. ’Azərin"
A zərbaycan-
Türkiyə

1997 nternet rabitə xidm əti 238 0 12 100 2 8 6 ,2 2 8 7 7 ,2

9.

.

'C asp ian  - 
A m erican  
fe lecom "  
kzərbaycan-ABŞ

1998 sim siz  rabitə x id m əti 9379 87 99 6 5 5 8 ,5 470 7 9 ,5

10. ' 
(
7

A D A N E T "
)SC Azərbaycan- 
alm aniya

1998 İnternet rabitə xidm əti 1000 22 99 593 ,4 25 7 ,9

LİSENZİYA VERİLƏN ŞİRKƏTLƏR 
(01 .01 .98 -ci il ta r ixd ən  so n ra )

№ Şirkətin adı Fəaliyyət növü Verilmə
tarixi

Ödənilən döv
lət rüsumunun 

məbləği

Qeyd

001 " K a sp ian -A m erik an  T elekom "  
B M

S im siz  te lefon  rabitə 
xidm əti

2 7 .0 7 .1 9 9 8 50 m ln.m anat B ü d cəy ə

002 "U PS-A z" şə r ik li tam  ortaqlı 
m ü əss isə

Sürətli p oçt x idm əti 2 8 .0 7 .1 9 9 8 1 0  m ln.m anat *

003 "A zəri-E kspress" M əh dud  
M əsu liy y ə tli M ü ə ss isə

Sürətli p oçt x idm əti 1 4 .08 .1998 10 m ln.m anat II M

004 "B akex C o u r ie r  L T D ” 
A zərbaycan  - B ritaniya b irgə  
m ü əss isəs i

Sürətli poçt x idm əti 17 .0 8 .1 9 9 8 10 m ln.m anat tt II

005 "Qayalı LTD" M əh dud  
M əsu liy y ə tli m ü ə ss isə

Sürətli p oçt x idm əti 1 8 .08 .1998 10 m ln.m anat tt II

\
006 "Arqotur" G ürcü stan  R esp u b 

likasın ın  M əh d u d  M əsu liy y ə ti  
C əm iy y ətin in  A zərb aycan  filial

Sürətli poçt x idm əti 2 8 .1 0 .1 9 9 8 10 m ln.m anat tt tt

0 0 7 "ABA" te le v iz iy a  şirkəti K abel te lev iz iyasın ın  
qurulması v ə  istism arı

30 .1 0 .1 9 9 8 20  m ln.m anat tt II

O O
'

0
0 "B& B T V  C o m m u n ic a t io n ’ 

BM
K abel te lev iz iy a sın ın  
qurulm ası v ə  istism arı

3 0 .1 1 .1 9 9 8 20 m ln.m anat tt tt

009 |"Im puls"  A zərbaycan-A m erika  
1 birgə m ü əss isəs i

Peycinq xidm əti 2 2 .0 2 .1 9 9 9 20 m ln.m anat tt tt

0 1 0 |" G e sc o  E n te r p r ise s  B a k u  
IL T D " şirkəti

Sürətli poçt x idm əti 0 5 .0 5 .1 9 9 9 10 m ln.m anat tt tt

011 !" E q u an t G lo b a l  N e tw o r s  
В. V." şirkəti

M əlum at ötürm ə-data  
xidm əti

2 1 .0 5 .1 9 9 9 50  m ln.m anat İt tt

012 " A se-A sy a  A v r u p a  T a sim a silik  
A n o n im  Sirkati"

Sürətli poçt x idm əti 0 7 .0 7 .1 9 9 9 10 m ln.m anat II tt

013 "Yunikom" B M İnternet rabitə x idm əti 3 1 .0 8 .1 9 9 9 50 m ln.m anat II II

014 "Yunikom" BM M əlum at ötürm ə-data  
xidm əti

3 1 .0 8 .1 9 9 9 50 m ln.m anat II II

015 "Azərpoçt" DM Poçt x idm əti 1 6 .08 .1999 10 m ln.m anat tt İt

016 "Azərin" B M internet rabitə x idm əti 1 6 .08 .1999 5 0  m ln.m anat tt II

0 1 7 "A zD ataN etvork" Q apalı Tipli 
Səhm d ar C ə m iy y ə ti

İnternet rabitə x idm əti 3 0 .0 9 .1 9 9 9 5 0  m ln.m anat tt II

>
2 'A y işığı" firm ası Sürətli p oçt x idm əti 3 0 .1 1 .1 9 9 9 10 m ln.m anat tt II

D 1 9 Г'M X Co" şirkəti Sürətli poçt x idm əti 0 1 .1 2 .1 9 9 9 10 m ln.m anat II tt

020 BTRİB Ş ə h ə r  te le fo n  rabitə  
xidm əti

19 .0 1 .2 0 0 0 50 m ln.m anat tt II

021
1 у

'M & M  M ilitçer  M ünh en - 
azərbaycan" Şirkəti

Sürətli p oçt x idm əti 0 1 .0 2 .2 0 0 0 10 m ln.m anat tt II

0 2 2  ’ A ztelekom " İB Ş əh ər  te le fo n  rabitə  
xidm əti

0 1 .0 2 .2 0 0 0 5 0  m ln.m anat II  II

023 tt tt Şəhərlərarası te le fo n  
•abitə x id m əti

0 1 .0 2 .2 0 0 0 50 m ln.m anat tt tt

024 Н ff Cənd te le fo n  rabitə 
ridm əti

0 1 .0 2 .2 0 0 0 500  m in.m anat tt İt

025  1 3 e y n ə lx a lq  te le fo n  
abitə x id m əti

0 1 .0 2 .2 0 0 0 600 m ln.m anat



0 2 6 "A zəronline" B M İnternet rabitə x idm əti 2 6 .0 3 .2 0 0 0 5 0  m ln. manat M II

0 2 7 " N o silla  İn tern ey şen l İnk." 
Şirkəti

Sürətli poçt x idm əti 0 6 .0 4 .2 0 0 0 10 m ln.m anat I I  II

028 N axçıvan  M R  T exn ik i İstism ar 
R abitə İdarəsi

Ş əh ərlərarası te lefon  
rabitə x id m əti

1 9 .0 8 .2 0 0 0 50  m ln. manat I I  I I

0 2 9 I I  I I
Ş ə h ə r  te le fo n  rabitə  
xidm əti

1 9 .0 8 .2 0 0 0 50  m ln. manat I I  II

030 I I  II
K ə n d  te le fo n  rabitə  
xidm əti

1 9 .0 8 .2 0 0 0 5 0 0  m in. m anat I I  II

031 I I  M
Sürətli p oçt x idm əti 1 9 .0 8 .2 0 0 0 10 m ln. m anat I I  II

032 " W o r d w id e  In te r n a t io n a l  
G roup" şirkəti

Sürətli poçt x idm əti 2 2 .1 1 .2 0 0 0 10 m ln. m anat II  II

033 "A zərbaycan B in əsib  U şaq  v ə  
G ən clər  Birliyi"

Sürətli poçt x idm əti 2 3 .1 1 .2 0 0 0 10 m ln. manat I I  I I

0 3 4 "A selsan-B akı" şirkəti R ad iotrank  rabitə  
x id m əti

0 8 .0 2 .2 0 0 1 2 0  m ln. manat I I  II

035 Bakı T eleqrafı M əlum at (d ata -səssiz)  
ötürm ə

0 3 .0 2 .2 0 0 1 5 0  m ln. m anat I I  I I

037 " B ak ı-B a ltim or O m niT el"  
М М М

K a b el te lev iz iy a sın ın  
qurulm ası v ə  istism arı

2 8 .0 6 .2 0 0 1 2 0  m ln. manat II  II

038 "Vüqar-85" k içik  m ü ə ss isə s i Sürətli poçt x idm əti 0 3 .0 7 .2 0 0 1 10 m ln. manat I I  II

039 "Şim şək" firm ası Sürətli poçt x idm əti 14 .07 .2001 10 m ln. manat I I  II

040 "AzİnTel" M M C Ş ə h ə r  te le fo n  (sim siz)  
rabitə x idm əti

Oo<Nodor
d

50  m ln. manat I I  II

MİLLİ RADİO VƏ TELEVİZİYA 
YAYIMININ ƏHATƏ ZONASI

Respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi gündən müxtəlif sahələrdə olduğu kimi, 
milli radio və televiziyanın inkişaf etdirilməsi də qarşıda duran vacib məsələlərdən 
hesab olunmuşdur.

1990-cı ilin əvvəllərində respublikada bir televiziya (AzTV-1) və orta dalğa 
diapazonunda 2 milli radio proqramı (I respublika və "Araz") yayımlanırdı. 1993-cü 
ildə AzTV-1 proqramı ilə əhalinin 80%-i, I respublika radio proqramı ilə ərazinin 
73%-i, "Araz" radio proqramı ilə 50%-i əhatə olunmuşdu.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həmin ildə AzTV-1 televiziya proqramı 
ilə əhalinin 85%-i, I respublika orta dalğa radio proqramı ilə ərazinin 35%-i təmin 
olunmuşdu.

1995- ci ildən Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında ikinci milli televiziya kanalı 
olan AzTV-2 proqramı yayımlanmağa başlamışdır. Həmin ildə AzTV-2 proqramı 
ilə əhalinin əhatə faizi 20% təşkil edirdi.

1996- cı ildə İngiltərənin "M ultipoint Communication" şirkətinin Bakıda 
quraşdırıb istismara verdiyi yer peyk stansiyası vasitəsilə Azərbaycan radio və 
televiziya proqramlarının "TÜRKSAT" peykinə rəqəmsal ötürülməsi və peykdən 
yayım imkanı əldə edilmişdir. Bu stansiyanın köməyi ilə AzTV-1 televiziya 
proqramı, I respublika və "Araz" radio proqramları peykə ötürülərək, bir çox 
Avropa, Asiya və Şərq ölkələrində peykdən qəbul olunur.

Bununla belə, respublikamızın ucqar dağ kəndlərində də televiziya və radio 
proqramlarının peykdən qəbul olunaraq yayımlanması üçün imkan yaranmışdır. 
Hazırda respublikanın 80-dən artıq şəhər və rayon radio televiziya stansiyalarında 
AzTV-1 proqramının peykdən qəbulu təmin olunmuşdur.

1997- ci ildən respublikada radioyayımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 
I respublika və "Araz" radio proqramlarının FM diapazonda yayımlanması həyata 
keçirilmişdir. Həmin ildə FM radio proqramları respublika ərazisinin 15%-ni əhatə 
etmişdir.

1997-ci ildə Naxçıvan MR-də I respublika FM radio proqramları ərazinin 30%- 
ni təşkil edirdi.

1997-ci ildən bu günə qədər respublikanın radio və TV proqramları ilə 100% 
əhatə olunması üçün ardıcıl və təxirəsalınmaz işlər aparılır. Bu məqsədlə 
respublikanın ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində 50-yə yaxın müxtəlif güclü 
televiziya və 20-yə yaxın radio vericiləri quraşdırılıb istismara verilmişdir.

Hazırda respublika üzrə AzTV-1 proqramı ilə əhalinin əhatə faizi 100 %, AzTV-2 
proqramı ilə 40%-dir. Orta dalğa ilə yayımlanan I respublika radio proqramı ilə 
respublika ərazisi 100%, "Araz" radio proqramı ilə 75% əhatə olunmuşdur. FM
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dalğada isə I respublika radio proqramının əhatə faizi 85%, "Araz" radio 
proqramının isə 45%-dir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində AzTV-1 proqramı ilə əhalinin 
99,9%-i, Naxçıvan TV proqramı ilə 92%-i əhatə olunmuşdur. Orta dalğada I 
respublika radio proqramı ərazinin 100%, FM dalğada isə 85%-ni təşkil edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Gürcüstan Respublikasının azərbaycanlılar 
yaşayan Dmanisi, Bolnisi rayon mərkəzlərində, Faxralı, Qaçağan və Kəpənəkçi 
kəndlərində, Rusiya Federasiyasının Dağıstan ərazisində AzTV-1 proqramını 
yayımlayan vericilər quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında radio və televiziya proqramlarının 
illər üzrə faktiki əhatə faizi

№ Proqramın adı Əhalinin əhatə faizi %

1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

1 A zT V -1 80 8 0 ,5 81 82 89 99,1 9 9 ,6 100
2 A zT V -2 20 20 30 30 32 40

№ Proqramın adı Əhalinin əhatə faizi %

1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

1 I respublika 73 75 78 78 95 100 100 100
a) orta dalğada
b) FM  dalğada

15 20 35 65 85

2 "Araz" 50 50 51 55 60 70 75 75
a) orta dalğada
b) F M  dalğada

15 15 15 40 45
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ
RABİTƏ SİSTEMİ

Azərbaycanın beynəlxalq rabitəsi 1988-ci ilə qədər Moskva şəhərində yerləşən 
M-9 beynəlxalq stansiyası üzərindən 6 giriş-6 çıxış əl ilə xidmət olunan kanallar 
vasitəsilə həyata keçirilirdi.

1988-ci ildə 7 giriş-7 çıxış, 1990-cı ildə 10 giriş-12 çıxış kanalları təşkil edildi. 
1993-cü ildən isə Azərbaycanın çıxış kanalları kəsildi.

Bununla yanaşı, həmin illərdə Azərbaycanın birbaşa əl ilə xidmət olunan 
yeganə kanalı Bakı-Tehran şəhərləri arasında təşkil edilmişdi. Eyni zamanda 
Moskva-Tehran şəhərləri arasında işləyən 1 ədəd teleqraf və 1 ədəd əl xidməti 
kanalı da Azərbaycanın üzərindən keçirdi. Qeyd olunan kanallar Astara 
(Azərbaycan)-Astara (İran) arasında neft kəməri boyunca qoyulmuş kabel 
vasitəsilə təşkil edilmişdi.

Növbəti illərdə Azərbaycan-İran arasında olan kanallar artırıldı. 1989-cıı ildə 
Bakı-Tehran 2 ədəd əl xidməti kanalı, 1991-ci ildə Bakı-Ərdəbil əl xidməti 
kanalı, 1991-ci ildə Bakı-Astara (İran) arasında əl xidməti kanalı, 1991-ci ildə 
Bakı-Təbriz, 1992-ci ildə isə Gəncə-Təbriz kanalları təşkil edildi.

Göründüyü kimi, mövcud olan və yeni təşkil olunan kanallar yalnız əl xidməti 
kanalları idi və təbii ki, bu kanallar blokada şəraitində olan Azərbaycan xalqının 
tələbatını ödəyə bilməzdi.

Məhz belə çətin və qarışıq dövrdə Azərbaycan Rabitə Nazirliyinin nümayəndə 
heyəti nazir müavini N.Əhmədovun rəhbərliyi ilə 1990-cı ildə qardaş Türkiyə 
Respublikasına ezam olundu.

Çətin danışıqlar nəticəsində abunə tutumu 192 xəttdən və kanal tutumu 480 
kanaldan ibarət olan ilk beynəlxalq stansiyanın kontraktı imzalandı. Çox keçmədi 
ki. qardaş Türkiyə və Azərbaycanın rabitə sahəsindəki mütəxəssislərinin birgə 
səyi ilə 06.07.1991-ci ildə ilk beynəlxalq elektron DMS-100/200 stansiyası 
istismara verildi.

Respublikamız blokada şəraitindən çıxdı, vətəşdaşlarımız ilk dəfə avtomatik 
beynəlxalq yığım etmək imkanı əldə etdilər. Qeyd olunan stansiyanın üzərindən 
Amerikaya 10 giriş-10 çıxış, Londona 15 giriş-15 çıxış, Türkiyə istiqamətinə 30 
kanal, İtaliyaya 15 giriş-15 çıxış kanalları birbaşa təşkil edildi.

1990-cı ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkə ərazisi ilə birbaşa 
dəmiryolu, avtomobil nəqliyyatı və rabitə magistrallarından məhrum edilərək 
Ermənistan tərəfindən blokadada saxlanılmaqda idi.

Qonşu İran dövlətinə və onun üzərindən blokada şəraitində yaşayan Naxçıvana 
kanalların təşkilinə ehtiyac var idi. Məhz buna görə də İran İslam Respublikası 
ilə danışıqlar başlandı. Aparılan danışıqlar nəticəsində Azərbaycan-İran arasında
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radio-rele rabitəsinin quraşdırılmasına qərar verildi.
1991- ci ildə Azərbaycan (Lənkəran)-İran (Kusəngər) arasında ilk analoq radio- 

rele avadanlığı quraşdırıldı. Avadanlıq Yaponiyanın "NEC" şirkəti tərəfindən 
istehsal edilmişdir. Xətt traktımn tutumu 1800 kanal olan radio-rele xətti 60 
kanallıq kanal təchizatı avadanlığı vasitəsilə təmin edilmişdir.

Müstəqil bir dövlət kimi ilk dəfə 1991-ci ildə qlobal peyk sisteminə qoşulan 
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında İNTELSAT 359° peyki vasitəsilə Bakı-Ankara 
istiqamətində 48 ədəd (24 çıxış və 24 giriş) peyk rabitə kanalları təşkil olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmasını 
və rabitənin tamamilə dayanacağını hiss edən, o zaman respublika rabitə 
nazirinin müavini işləyən N.Əhmədovun şəxsi təşəbbüsü ilə, məhz qeyd olunan 
avadanlıq təşkil edildikdən sonra, 1992-ci ildə İranın üzərindən keçmək şərtilə 
Bakı-Naxçıvan arasında 3 ədəd əl xidməti kanalı, 1 ədəd Bakı-Şərur, 1 ədəd 
Bakı-Ordubad, 1 ədəd Bakı-Culfa və 1 ədəd Bakı-Sədərək kanalları təşkil 
edilmişdir.

1992- ci ilin oktyabr ayında Ermənistan öz ərazisindən keçən telefon 
kanallarını birdəfəlik dayandırdı. Muxtar Respublikanın yeganə rabitəsi yalnız 
yuxarıda göstərilən kanallar vasitəsilə həyata keçirilməyə başlandı, teleqraf 
rabitəsi isə ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərən radiostansiya (R-140) vasitəsilə 
həyata keçirildi. Əgər İranla kanallar təşkil edilməsəydi, Naxçıvanla rabitə əlaqəsi 
tamamilə kəsiləcəkdi.

Bakı və Naxçıvan arasında İranın üzərindən təşkil olunmuş kanallar əl ilə 
xidmət olunan kanallar idi və təbii ki, Naxçıvan əhalisinin təlabatmı ödəyə 
bilməzdi.

Rabitə blokadası şəraitində qalan Muxtar Respublika çıxış yolları aramaqda 
davam edirdi. O zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
işləyən Heydər Əliyev Naxçıvanın mühasirəsi ilə bağlı çoxsaylı problemlərlə 
yanaşı, rabitənin inkişafına, Bakı ilə Naxçıvan arasında telefon rabitəsinin təmin 
edilməsi məsələsinə də qayğı və diqqətlə yanaşmışdır.

Məhz onun təşəbbüsü ilə qısa bir vaxtda - 1992-ci ilin aprel-may aylarında 
Naxçıvan-Duzdağ (Azərbaycan)-Yenidoğan (Türkiyə)-İqdır yaşayış məntəqələri 
arasında RRX quraşdırılıb istifadəyə verildi.

Naxçıvan-Duzdağ arasında KURS-8 avadanlığından, Duzdağ-Yenidoğan-İqdır 
sahəsində isə Türkiyənin "Alkatel-Teletaş" şirkətinin istehsalı olan RR-1800 
avadanlığından istifadə edildi. Radiorele avadanlığının tutumu 480 kanal idi. 
Avadanlıq analoq avadanlığı idi. Beləliklə, Naxçıvan-Ankara sahəsində 60 analoq 
kanalı təşkil edildi. Bunlardan 30 kanal Naxçıvan-Ankara, 30 kanal isə Naxçıvan- 
Ankara-Bakı istiqamətlərində istismara verildi.

2001-ci ildə qeyd olunan radiorele xətti 34 mbit/s-k rəqəm tipli radiorele xətti 
ilə əvəz edildi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının informasiya blokadasının aradan qaldırılması
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məqsədilə 1996-cı ildə "TÜRKSAT" peyki vasitəsilə Bakı ilə Naxçıvan arasında 
təşkil edilmiş 60 kanallı peyk rabitə kanalları 1997-ci ildə 75-ə, 1998-ci ilin iyul 
ayından etibarən isə artırılaraq 180-ə çatdırılmışdır.

Aparılan modemizasiya işləri nəticəsində Bakı ilə Naxçıvan arasında mübadilə 
olunan telefon trafıki 1996-97-ci illərə nisbətən 1998-99-cu illərdə 10-15 dəfə 
artmışdır. Bakı ilə Naxçıvan arasında təşkil olunan trafıkin itkisiz mübadiləsi təmin 
olunmuşdur.

Hal-hazırda Rusiya, İran və digər MDB dövlətləri istisna olmaqla, Azərbaycan 
Respublikası bütün dünya ölkələri ilə əsasən peyk sistemləri vasitəsilə beynəlxalq 
telefon rabitə əlaqəsi yaratmaq imkanına malikdir.

1993- cü ildə ABŞ-m "ШВ" telekommunikasiya şirkəti ilə Rusiyanın 
STASİONAR 11° peyki üzərindən Bakı-Nyu-York istiqamətində peyk rabitə 
kanalları təşkil olunmuşdur. Sonralar hər iki istiqamətdə ikitərəfli tələbata uyğun 
olaraq peyk kanallarının sayı artırılmışdır.

1994- cü ilin may ayında Azərbaycan ilə İngiltərə arasında EUTELSAT 10° 
peyki vasitəsilə Bakı-London istiqamətində 15 kanal, həmin ilin iyun ayında 
Azərbaycan ilə İtaliya arasında İNTELSAT 359° peyki vasitəsilə Bakı-Roma 
istiqamətində yeni 30 peyk telefon kanalı təşkil olunmaqla Azərbaycanın dünya 
ölkələri ilə rabitə əlaqələri daha da genişləndirilmişdir.

1996-cı ildə Türkiyənin TÜRKSAT 42° peyki kosmik fəzaya qaldırıldıqdan 
sonra Bakı-Ankara istiqamətində mövcud birbaşa peyk kanalları İNTELSAT 359° 
peykindən TÜRKSAT 42° peykinə keçirilmiş və kanalların sayı 120-yə 
çatdırılmışdır.

TÜRKSAT 42° peyki istismara buraxıldıqdan sonra 1996-cı ildən etibarən 
AzTV-1 milli televiziya proqramının Orta Asiya, Naxçıvan MR və bir sıra Avropa 
ölkələri ərazilərində yayımı təşkil olunmuşdur.

1996-cı ilin dekabrında Azərbaycan ilə Almaniya arasında İNTELSAT 359° 
peyki vasitəsilə Bakı-Frankfurt istiqamətində, ABŞ-ın geniş telekommunikasiya 
şəbəkəsinə malik "AT&T" şirkəti ilə Bakı-Nyu-York istiqamətində, 1997-ci ilin 
oktyabrında ABŞ-ın "Tele-E-Star" və "MCI" telekommunikasiya şirkətləri ilə, 
2000-ci ilin yanvarında ABŞ-ın "Omni Communications Inc." telekommunikasiya 
şirkəti ilə, həmin ilin noyabrında Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
arasında Bakı-Dubay istiqamətində birbaşa peyk rabitə kanalları təşkil olunmuşdur.

Bakı-Tehran arasında istismarda olan analoq kanalları 2000-ci ildə rəqəmsal 
kanallarla əvəz olunmuşdur ki, bunun da nəticəsində həmin istiqamətdə rabitənin 
keyfiyyəti yüksəlmişdir.

Son dövrlərdə respublikanın beynəlxalq peyk rabitə sisteminə olan tələbatının 
artdığı nəzərə alınaraq, qeyd olunan istiqamətlərdə mövcud peyk rabitə kanallarının 
sayı 881-ə çatdırılmışdır. 1995-ci ildə Azərbaycanın birbaşa peyk rabitə 
kanallarının sayı 122 ədəd təşkil edirdi.

Son 4 ildə respublikanın beynəlxalq rabitə əlaqələri xeyli genişləndirilmişdir.
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1997-ci ildə Azərbaycanın dünya ölkələri ilə birbaşa telefon kanallarının sayı 
572 kanal təşkil edirdisə, 2000-ci ildə kanalların sayı 1300-ə çatdırılmışdır.

1999-cu il ərzində respublikanın trafıkinin müəyyən hissəsinin "AzEvroTel" 
BM-in kanalları vasitəsilə mübadilə olunması nəticəsində Azərbaycanla dünya 
ölkələri arasında mübadilə olunmuş giriş və çıxış trafıki 1998-ci ilə nisbətən 
azalmışdır.

1999-cu ildə "AzEvroTel" BM ilə "Rostelekom" ASC arasında A TS-50 
ərazisində əlavə 2mbit/s tutumu təşkil olunmuşdur.

1999-cu ilin iyulundan başlayaraq "AzEvroTel" BM-ə daxil olan giriş trafıki ilin 
sonunda 40 % artmışdır. Həmin vaxt ərzində Rusiyadan Azərbaycana daxil olan 
trafik hər ay 21 % azalmışdır.

1999-cu ilin noyabr və dekabr aylarında Rusiyadan Azərbaycana daxil olan giriş 
trafıki may ayına nisbətən 30 % azalmışdır.

1999-cu ildə Azərbaycandan Rusiyaya olan çıxış trafıki ilin sonunda əvvəlinə 
nisbətən 22 % azalmışdır.

Son dövrlər Bakı-Moskva istiqamətində birbaşa peyk rabitə kanalları vasitəsilə 
üçüncü dünya ölkələrinin Rusiya üzərindən tranzit olaraq "AzEvroTel" BM-ə daxil 
olan beynəlxalq trafik həcmi sürətlə artmışdır.

MDB və digər uzaq xarici ölkələrdən "AzEvroTel" BM-in şəbəkəsinə (92/97 
ATS) ötürülən beynəlxalq giriş telefon trafıki Moskva (Rusiya) - Bakı 
("AzEvroTel") kanalları vasitəsilə Rusiya trafıki adı altında daxil olur. Lakin uzaq 
xarici ölkələrdən Moskva üzərindən tranzit olaraq daxil olan trafıkə görə 
hesablaşma Rusiya-"AzEvroTel" trafıki üçün razılaşdırılmış qiymətlər əsasında 
aparılır, yəni Avropa, Amerika və Asiya qitəsi ölkələrindən "AzEvroTel" 
vasitəsilə Azərbaycana daxil olan giriş telefon trafıkinə görə Rabitə Nazirliyində 
olduğu kimi, yüksək hesablaşma qiyməti ilə ödənişlər almaq əvəzinə "AzEvroTel" 
BM bu ölkələrlə Rusiya trafıki üçün tətbiq olunan aşağı qiymətlə hesablaşma 
aparır. Bu qiymət xarici ölkələrin Rabitə Nazirliyinə ödədiyi qiymətlərdən qat-qat 
aşağıdır. Nəticədə "AzEvroTel" gəlir götürsə də, Azərbaycan Respublikası 
beynəlxalq giriş telefon trafıki üçün ənənəvi gəlirini itirir. Bu isə son nəticədə 
respublika üçün hər il 3-4 mln. ABŞ dolları məbləğində gəlir itkisi deməkdir.
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1991-2001-ci illər ərzində mübadilə olunan beynəlxalq trafıkdən əldə edilən tarif qəlirləri

İllə r 1991 1 9 9 2 1 9 9 3 199 4 1995 1996 199 7 19 9 8 1999 2 0 0 0 2001

A B Ş  dolları 0 0 0 11673 613486 2734776 3683638 5305576 7213000 9705140 6986138

1991- 2001-ci illər ərzində Azərbaycan üzərindən təşkil edilmiş beynəlxalq tranzit telefon trafıki

D övr 1991 199 2 1 9 9 3 19 9 4 1 9 9 5 19 9 6 199 7 1998 199 9 2 0 0 0 2001

D əqiqə 0 0 0 0 0 0 1283042 3633723 13734766 27297917 13509403

1991- 2001-ci illər ərzində beynəlxalq tranzit trafikin təşkilindən əldə olunmuş gəlirlər

İllər 1991 19 9 2 1 9 9 3 1994 199 5 1 9 9 6 1997 199 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2001

A B Ş dolları 0 0 0 49000 62050 85000 272750 510985 2426047 7977014 5085000
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AZƏRBAYCANIN DÜNYA ÖLKƏLƏRİ İLƏ MÖVCUD OLAN 
BİRBAŞA PEYK RABİTƏ KANALLARININ 

İNKİŞAF DİAQRAMI

881

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Türkiyə 30 30 30 30 120 120 120 120 160 160 160

İngiltərəlIK(BT) 15 15 45 45 60 120 120 120

İtaliya 30 30 30 8 15 15 15 15

Amerika(AT&T) 30 30 30 30 30 30

Amerika(Tele-E-Star) 30 30 30 150 212

Amerika(MCI) 8 8 8 ~~V 30

Amerika (IDB) 30 30 30 30 30 30 30 30 0

Almaniya 15 15 30 30 30 59

Rusiya 30 30 150 150 150 150

BBOT 60 60

в ә ә 8 15

"Sputnik" 30 30

C Ə M İ : 30 30 60 105 195 300 316 473 573 791 881



XARİCİ ÖLKƏLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR

Rabitə Nazirliyi milli rabitəmizin beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf 
etdirilməsi üçün ölkə daxilində görülən işlərlə yanaşı, xarici ölkələrlə də birgə iş 
aparır. Bu məqsədlə bir sıra yaxın və uzaq xarici ölkələrlə, xüsusilə də qonşu İran 
və Türkiyə ilə geniş əlaqələr yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti 
arasında 18.06.1997-ci ildə telekommunikasiya və poçt rabitəsi sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş, Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi və İran 
İslam Respublikasının Poçt, Teleqraf və Telefon Nazirliyi arasında Bakıda 17- 
20.11.1997-ci il tarixlərində rabitə sahəsində əməkdaşlıq üzrə anlaşma 
memorandumu, Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi ilə Gürcüstanın Rabitə və Poçt 
Nazirliyi arasında Bakıda 13.02.1998-ci ildə ikitərəfli əməkdaşlıq haqda razılaşma 
protokolu, Azərbaycan və Gürcüstan Rabitə nazirlikləri nümayəndələrinin 
Tbilisidə 27-30 may 1998-ci il tarixlərində keçirilmiş görüşləri zamanı niyyət 
protokolu, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası 
Hökuməti arasında 23.10.1998-ci ildə Bakıda rabitə sahəsində əməkdaşlıq haqda 
Saziş, Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının 
Poçt, Teleqraf və Telefon Nazirliyi arasında 07-10 iyun 1999-cu il tarixlərində 
Bakı şəhərində poçt və telekommunikasiya sahəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 
üzrə protokol, Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi və Türkiyə Cümhuriyyəti 
Rabitə Müdiriyyəti arasında Ankarada 7-8 oktyabr 1999-cu il tarixlərində poçt və 
telekommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq protokolu, Azərbaycan Respublikası 
Rabitə Nazirliyi və Rusiya Federasiyası Rabitə və İnformatizasiya Nazirliyi 
arasında rabitə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üzrə 
17.11.1999-cu il tarixli protokol, Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna 
Nazirlər Kabineti arasında 30.07.1999-cu il tarixdə Kiyev şəhərində rabitə 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş, Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 
Gürcüstan Hökuməti arasında 22.03.2000-ci il tarixdə Tbilisi şəhərində rabitə 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş və buna əlavə olaraq 23.03.2000-ci tarixdə 
Gürcüstanın Rabitə və Poçt Nazirliyi ilə Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi arasında 
protokol, 05-06 sentyabr 2000-ci il tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan 
Respublikası Rabitə Nazirliyi ilə Gürcüstan Respublikası Nəqliyyat və Rabitə 
Nazirliyi arasında əvvəllər bağlanmış saziş və protokolların icrası haqda protokol, 
Türkiyə Cümhuriyyəti Poçt- Teleqraf Təşkilatı Baş Müdirliyi ilə Azərbaycan 
Respublikası Rabitə Nazirliyi arasında 19-20 fevral 2001-ci il tarixlərində Bakı 
şəhərində poçt xidmətləri sahəsində iki ölkə arasında iş birliyinin daha da 
gücləndirilməsi üçün əməkdaşlıq protokolu imzalanmışdır. İmzalanmış Saziş, 
memorandum və protokollarda nəzərdə tutulan müddəalar icra olunmuşdur.
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Milli rabitəmizin, o cümlədən poçt rabitəsinin son 3-4 il ərzində sürətli 
inkişafı indi hər kəsin təsdiq edə biləcəyi reallıqdır. Respublikamızda poçt 
rabitəsinin beynəlxalq standartlara uyğun təşkili məqsədilə həyata keçirilən 
tədbirlər də bu sahənin inkişafının Rabitə Nazirliyi tərəfindən diqqət mərkəzində 
saxlanıldığını təsdiq edir.

2001-ci il fevralın 19-20-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə 
Cümhuriyyəti Poçt-Teleqraf Təşkilatının genel müdiri Dursun Dağaşanla rabitə 
naziri Nadir Əhmədov tərəfindən imzalanmış poçt xidmətləri haqqında protokol 
iki dost ölkə arasında rabitə sahəsindəki qarşılıqlı əlaqələrin bir hissəsidir.

Türkiyənin Poçt-Teleqraf Təşkilatının genel müdiri doktor Dursun Dağaşan və 
onun beynəlxalq əlaqələr üzrə köməkçisi Necdət Akkuşun Azərbaycana gəlişi 
iki ölkə arasında poçt rabitəsi sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi 
və Azərbaycan poçtuna kömək məqsədi daşıyırdı.

İki günlük söhbətlərdən sonra poçt xidmətlərinə aid 9 bənddən ibarət protokol 
imzalanmışdır.

Onlar respublikamızda poçtun bugünkü vəziyyəti və bu sahədə beynəlxalq 
əlaqələrin qurulması işi ilə maraqlanmış, ortaya çıxan bir sıra problemlərin 
həllində Azərbaycan tərəfmə yardımçı olacaqlarını bildirmişlər.

Bu problemlərdən birincisi qəbul edilmiş poçtun xarici ölkələrə 
çatdırılmasının marşrutları ilə əlaqədardır. Hazırda bu iş İsveçrə və Almaniya 
vasitəsilə həyata keçirilir. Sürətli poçt vasitəsilə göndərişlər isə digər ölkələrə 
Türkiyə vasitəsilə çatdırılır.

Türkiyəli həmkarlarımız Türk Hava Yolları şirkəti ilə qiymətlər barədə 
razılığa gələ bilsələr Azərbaycanın bütün xarici poçtu Türkiyə vasitəsilə 
çatdırılacaqdır.

Dünya dövlətlərində beynəlxalq poçt göndərişlərinin izlənməsi növü də 
yaradılmışdır.

Postnet xidmətin yaradılmasına hazırlıq gedir.
Adı çəkilən xidmətin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan dünyanın 

istənilən ölkəsinə göndərilən poçtun sonacan izlənməsi mümkündür. Bu vacib 
məsələnin həllində də Türkiyə tərəfi öz təklifini vermişdir.

Müzakirə olunan məsələlərdən biri də mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsidir. 
Türkiyədə poçt rabitəsi çox inkişaf etmişdir. Onun poçt sahəsindəki təcrübəsini 
öyrənmək və uyğun olaraq Azərbaycanda tətbiq edilməsində müəyyən razılaşma 
əldə olunub.

İki ölkə arasında ödəmə şərtli poçt göndərişlərinin təşkili əhəmiyyətli bir 
sahədir. Hazırda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ayrı-ayrı şirkətlərin mal 
mübadiləsi mövcuddur. Bunun daha sərfəli variantı-poçt vasitəsilə gətirilməsi də 
mümkündür. Türkiyə artıq bir sıra dövlətlərlə bu xidmət növü üzrə öz fəaliyyətini 
qurmuşdur. Qardaş ölkənin poçt idarəsi öz təşəbbüsü ilə, hətta bu işdə tələb 
olunan istismar blanklarını da Azərbaycan tərəfinə əvəzsiz olaraq verməklə iki

31



ölkə arasında belə bir poçt xidmətinin təşkil olunmasına da yardım edəcəkdir.
Burada belə bir sərfəli cəhət də var ki, Türkiyədən göndərilən malın göndəriş 

haqqı Türkiyədə göndərən şəxsdən alınır, mal ünvana çatandan sonra m alın  
dəyəri poçt vasitəsilə pul baratı şəklində Türkiyədəki şəxsə ödənilir.

Protokolda qeyd olunan digər bir məsələ - MDB məkanındakı türkdilli 
dövlətlərin müstəqilliyinin 10 illiyi ilə əlaqədar poçt markasının buraxılmasıdır. 
Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə razılaşdırılmış bu məsələ də Türkiyə poçtu 
tərəfindən həll ediləcəkdir.

Türkiyə tərəfi Azərbaycanda yeni və maraqlı bir xidmətin-poçt çeki xidmətinin 
yaradılmasına da yardımçı olmağı öz üzərinə götürmüşdür.

Hər hansı bir şəxsin başqa bir fiziki və ya hüquqi şəxsə borcu varsa, tərəflər 
arasında borc barədə tərtib olunmuş müqavilənin bir nüsxəsi poçta verilir və  
həmin şəxs əks tərəfə olan borcunu, müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq 
poçt vasitəsilə hissə-hissə ödəyir.

Bakı şəhərində 2001-ci ilin I rübündən etibarən pul baratlarının sürətli poçt 
vasitəsilə çatdırılması xidməti təşkil edilmişdir. Bu xidmət növü gələcəkdə 
bütün respublika ərazisində tətbiq olunacaq.

Gələcəkdə Türkiyə-Azərbaycan arasında kompüter vasitəsilə, yəni elektron- 
poçtla pul baratlarının göndərilməsi xidmətinin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Əgər 
Türkiyəyə göndərilən pul baratı 10-15 günə çatırdısa, bundan sonra pul 
baratlarının qardaş ölkədəki ünvana çatdırılması maksimum bir günə başa 
gələcək. Məlumdur ki, çoxlu sayda azərbaycanlı tələbə Türkiyədə, türk 
tələbələri isə Azərbaycanda təhsil alırlar. Bu xidmət növü həmin tələbələrə 
valideynləri tərəfindən göndərilən pulun tezliklə çatdırılmasına imkan 
verəcəkdir.

Müasir dünyada poçt sahəsində tətbiq olunan bir sıra xidmət növləri var ki, 
onları Azərbaycanda tətbiq etməklə milli poçtumuzu sürətlə inkişaf etdirmək 
mümkündür.

Türkiyə Respublikasının TRT-1 televiziya proqramının Azərbaycan 
Respublikası ərazisində yayımının davam etdirilməsi üçün yeni müqavilənin 
imzalanması və Azərbaycan Respublikasının AzTV-1 televiziya proqramının 
Türkiyə ərazisində kabel televiziyası vasitəsilə yayımının təşkili və bu sahədə 
digər qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək məqsədilə Türkiyə 
Respublikasının Dövlət naziri professor, doktor Abdulhalıq Mehmet Çayın rəsmi 
dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının rabitə naziri Nadir Əhmədov 2001-ci ilin 
30-31 may tarixlərində Ankara şəhərində olmuşdur.

Görüş zamanı tərəflər iki dost və qardaş dövlətlər arasında bütün sahələrdə 
olduğu kimi, hər iki ölkənin dövlət televiziya proqramlarının qarşılıqlı yayımı 
sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin vacib olduğunu 
bildirmişlər.

Müzakirələrin nəticəsi olaraq protokol imzalanmışdır.
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Protokola əsasən Türkiyənin TRT-1 TV proqramının Azərbaycan ərazisində 
yayımlanması üzrə TİKA Dövlət Nazirliyinin Azərbaycan Rabitə Nazirliyinə 
1999-2000-ci illər üzrə imzalanmış ikitərəfli müqaviləyə əsasən ödənilməli olan 
2.000.000 ABŞ dolları məbləğinin 2001-ci ilin sonuna qədər ödəniləcəyinin başa 
çatdırılacağı qərara alınmışdır.

Eyni zamanda Türkiyənin İstanbul, Ankara və İzmir şəhərlərində kabel 
televiziyası vasitəsilə yayımlanan Azərbaycan Respublikasının AzTV-1 televiziya 
proqramının Türkiyə Respublikasının digər 10 böyük şəhərlərində də yayımının 
2001-ci ilin sonuna qədər təşkil edilməsi və proqramın yayımının əhatə dairəsinin 
gələcəkdə də genişləndirilməsi razılığına gəlinmişdir.

Keçirilmiş görüşlər nəticəsində protokol imzalanması və Türkiyənin TRT-1 
proqramının Azərbaycan Respublikası ərazisində yayımlarının əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi, AzTV-1 proqramının Türkiyə ərazisində kabel televiziyası 
vasitəsilə yayımının təşkil edilməsinin hər iki tərəfin maraqlarına uyğun olması 
və bu məqsədlə hər cür qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqda razılıq 
əldə edilməsi respublikamız üçün çox əhəmiyyətlidir.

Rabitə naziri Nadir Əhmədovun xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri ilə 
görüşləri zamanı rabitə sahəsi üzrə məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılmış, 
yaranmış problemlərin aradan qaldırılması, birgə əməkdaşlığın yeni perspektivləri 
nəzərdən keçirilmişdir.
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TARİF SİYASƏTİ

Son bir neçə il ərzində rabitə xidmətləri tariflərinin tənzimlənməsi istiqamə
tində müəyyən işlər görülmüşdür. 1997-ci ilin II yarımilliyindən mövcud tariflərin 
azaldılmasına başlanmışdır.

Rabitə Nazirliyinin 08.09.97-ci il tarixli 147 saylı əmrinə əsasən 09.09.97-ci il 
tarixdən şəhər telefon avtomatlarında birdəfəlik danışıq haqqı 800 manatdan 500 
manata endirilmişdir.

Rabitə Nazirliyi ilə Türkiyənin "Netaş" şirkəti arasında aparılan danışıqlar 
nəticəsində "Ultel" Birgə Müəssisəsində yığılan telefon aparatlarının satış qiyməti 120- 
150 min manatdan 50 min manata, "Azərsənayerabitə" zavodunda yığılan telefon 
aparatlarının satış qiyməti isə 100 min manatdan 50-60 min manata endirilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin 26.09.97-ci il tarixli 167 saylı əmri ilə rabitə sahəsi üzrə 
xidmət tariflərinin təyin edilməsi və araşdırılması üzrə işçi qrupu yaradılmışdır. Bu 
işçi qrupu mütəmadi olaraq mövcud tarifləri araşdırıb, onun tənzimlənməsi barədə 
əməli təkliflər hazırlayır, tətbiq edilməsini təşkil edir.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara göstərilən rabitə xidmətlərinin 
haqları tariflərinin tənzimlənməsi məsələsi də diqqət mərkəzində olmuşdur.

Rabitə Nazirliyinin 13.03.98-ci il tarixli 102 saylı əmri ilə 1 998-ci ilin mart 
ayının 18-dən büdcə təşkilatları üçün şəhərlərarası telefon kanallarından 1 saata 
görə istifadə haqqı 20000 manatdan 5000 manata, təsərrüfat hesablı müəssisələr 
üçün isə müvafiq olaraq 20000 manatdan 10000 manata, beynəlxalq telefon 
danışıqlarının bir dəqiqəsi Amerika və digər ölkələrə 18000 manatdan 16200 
manata, Avropa ölkələrinə 13500 manatdan 12150 manata, İran v ə  Türkiyəyə isə 
9000 manatdan 8100 manata endirilmişdir.

Yuxarıda göstərilən tarixdən də MDB ölkələrinə göndərilən bağlamaların 
qiyməti (Rusiya istisna olmaqla) orta hesabla 50% aşağı salınmışdır.

Şəhərlərarası kanalların istifadə haqları və beynəlxalq telefon danışıqlarının 
tariflərinə yenidən baxılmış və azadılması barədə qərar qəbul edilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin 01.09.98-ci il tarixli 269 saylı əmri ilə 1998-ci ilin oktyabr ayının 
1-dən büdcə təşkilatları üçün şəhərlərarası telefon kanallarından 1 saata görə istifadə 
haqqı 5000 manatdan 4000 manata, beynəlxalq telefon danışıqlarının bir dəqiqəsi 
Amerika və digər ölkələrə 16200 manatdan 13500 manata, Avropa ölkələrinə 12150 
manatdan 10800 manata, İran və Türkiyəyə isə 8100 manatdan 7200 manata, büdcə 
təşkilatları üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə (telefon) haqları 23700 
manatdan 15000 manata, əhali üzrə cütləşdirilmiş telefonların fərdiləşdirilməsi üçün 
birdəfəlik haqq 120000 manatdan 96000 manata endirilmişdir.

1998-ci ildə tariflərin azaldılması barədə işlər 1999-cu ildə də davam etdirilmiş 
və bəzi xidmət tariflərinin haqları aşağı salınmışdır.

Rabitə Nazirliyinin 03.03.99-cu il tarixli RN-13/136 saylı göstərişinə əsasən
1999-cu ilin mart ayının 10-dan büdcə təşkilatları üçün telefon çəkilişi haqqı
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900000 manatdan 600000 manata, təsərrüfat hesablı müəssisələr üçün isə müvafiq 
olaraq 1800000 manatdan 1000000 manata, əhali üçün növbədənkənar çəkiliş 
haqqı 1000000 manatdan 600000 manata endirilmişdir.

Bir elektron ATS-dən digər ATS-lərin ərazisində yaşayan vətəndaşlar üçün 
telefon çəkilişi haqqı 1 milyon 400 min manatdan 400 min manata, aylıq telefon 
haqqı isə 33 min manatdan 3300 manata, büdcə təşkilatları üçün 3 milyon 100 min 
manatdan 800 min manata, digər təşkilatlar üçün isə 2 milyon manata, mövcud 
telefonun elektron ATS nömrəsinə dəyişdirilməsi 400 min manatdan 200 min 
manata endirilmişdir.

Vətəndaşların mənzillərinə ikinci telefon çəkilişi zamanı çəkiliş haqqı 1 milyon 
manatdan 600 min manata, aylıq abunə haqqı isə 33 min manatdan 20 min manata 
endirilmiş, 01.07.2001-ci il tarixdən isə 10 min manat müəyyən edilmişdir.

Bundan əlavə, elan vasitəsilə növbə ilə telefon çəkilişləri zamanı vətəndaşın 
maddi imkanı olmadığı halda 3 ay müddətində hissə-hissə ödəniş aparmaqla, 
kreditlə telefon çəkilişinə şərait yaradılmışdır.

Rabitə Nazirliyi əhaliyə rabitə xidməti tariflərinin tənzimlənməsi və aşağı 
salınması üçün daha bir tədbir həyata keçirmişdir.

Nazirlik respublika telefon şəbəkəsindən "Azərsell" və "Baksell" mobil 
telefonları ilə danışıqların tarif qiymətlərini aşağı salmışdır.

Əgər respublika şəbəkəsindən mobil şəbəkəyə çıxış zamanı bir dəqiqəlik 
danışıq üçün 1620 manat ödənilirdisə, 1999-cu il aprel ayının 15-dən etibarən bir 
dəqiqəlik danışıq haqqı 1440 manat hesablanmağa başlanmışdır.

1999- cu ilin sonunda Rabitə Nazirliyinin 28.12.99-cu il tarixli 213 saylı əmrinə 
əsasən 2000-ci ilin yanvar ayının 1-dən büdcə təşkilatları üçün şəhərlərarası 
telefon kanallarından 1 saata görə istifadə haqqı 4000 manatdan 2000 manata 
endirilmişdir.

2000- ci il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minən 1 saylı "Rabitə xidmətləri üçün 
tariflər" preyskurantına əsasən şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqların 1 dəqiqəsi 
respublika daxilində 450 manat, MDB ölkələri üzrə 2700 manat, İran, Türkiyə və 
Avropa ölkələri üzrə 7200 manat, Amerika və digər ölkələr üzrə 10800 manat 
məbləğində, radioıabitə, radioyayımı və televiziya texniki vasitələrindən istifadə 
tarifləri isə büdcə təşkilatları üçün azaldılaraq 50 % ölçüsündə müəyyən edilmişdir.

Son illərdə büdcə təşkilatlarına göstərilən xidmət tariflərinin azaldılması 
hesabına dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların rabitə xidmətləri 
xərclərinin azalmasına nail olunmuşdur. Bu da dövlət büdcə təşkilatlarının rabitə 
xərclərinin azaldılması deməkdir.

Rabitə Nazirliyi rabitə xidmətləri müqabilində tarif qiymətlərinin aşağı 
salınması və bu sahədə mütərəqqi qiymət siyasəti aparılması üçün həyata 
keçirdiyi tədbirləri davam etdirir.
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AZƏRBAYCAN MARKALARI

Poçt markaları suveren dövlətin atributlarından biridir və onların buraxılışı 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməlidir.

Tematikası ən müxtəlif çalarlarda təmsil olunan poçt markalarında siyasi 
motivlərə, dövlət hakimiyyətinin atributlarına, görkəmli xadimlərə, idmana, flo ra  
və faunaya, memarlığa və tarixə dair zəngin təsvirlərə geniş yer verilir.

Azərbaycanda buraxılan poçt markalarının bütün süjetlərində ölkənin əhalisi, 
tarixi, memarlıq abidələri və təbii sərvətləri mədh edilib şöhrətləndirilir.

Poçt markaları Azərbaycanda ilk dəfə 1919-cu ilin oktyabr ayında, Azərbaycan 
Demokratik Respublikası dövründə buraxılmışdır. Nazik ağ kağız üzərində 
litoqrafiya çaplı 10 ədəd müxtəlif nominallı dişsiz markaların rəssamı Z.N.Əlizadə 
olmuşdur.

Azərbaycanın istiqlaliyyətinə 1920-ci ilin aprelində son qoyulsa da, 1920-ci ilin 
dekabrından 1921-ci ilin aprelinə kimi olan dövrdə ADR-in poçt markaları m üxtəlif 
qalınlıqda olan boz və ağ kağızlarda təkrar çap edilib dövriyyəyə buraxılmışdır. 
İqtisadiyyatın ağır vəziyyətdə olması və maliyyə böhranı bolşeviklərə yeni 
markalar nəşr etdirməyə imkan verməmiş, köhnə, yəni ADR-in vaxtında çap 
olunan markaları dövriyyəyə buraxmaq məcburiyyətində qalmışlar.

1921-ci ilin oktyabrından 1922-ci ilin yanvarına qədər Sovet Azərbaycanının 
poçt markaları dövriyyəyə buraxılmışdır. 15 ədəd müxtəlif nominallı dişsiz 
markaların rəssamı B.R.Telinqater idi.

1921-ci ilin oktyabrından 1923-cü ilin sentyabrına kimi olan dövrlərdə poçt 
tarifləri dəyişdikcə yuxarda qeyd olunan markalar üzərinə müxtəlif üsullarla yeni 
nominallar çap edilmişdir.

1923-cü ilin sentyabrından 18 oktyabr 1991-ci ilə kimi Azərbaycan ərazisində 
keçmiş SSRİ-nin markaları poçt ödənişi üçün tətbiq olunmuşdur. Həmin dövrdə 
Azərbaycanın görkəmli xadimləri, memarlığı və faunasına həsr olunmuş 60-a yaxın 
müxtəlif süjetli poçt markaları buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də ikinci dəfə müstəqillik əldə 
etdikdən sonra, suveren dövlət kimi ilk dəfə olaraq, 1992-ci ildən bu günədək 
Rabitə Nazirliyinin "Azənnarka" şirkəti tərəfindən 98 mövzuya aid 429 orijinal 
süjetli poçt markaları buraxılmışdır.

26 mart 1992-ci ildən iyun 1993-cü ilədək 18 milyon, 1993-cü ilin iyulundan bu 
günədək isə 66 milyon ədədə yaxın marka çap edilmişdir.

1993-cü il fevralın 17-də Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədr 
seçilməsinə həsr edilmiş poçt bloku buraxılmışdır. Həmin buraxılış Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının yerli buraxılışı adlanır.

Dünya fılatelistləri arasında Azərbaycanın poçt markalarına böyük bir maraq var 
və Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədr seçilməsinə həsr edilmiş poçt
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markası fılatelistlər arasında 150-200 ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir və 
bu qiymət get-gedə artmaqdadır.

Son vaxtlarda buraxılan poçt markalarından biri də Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuşdur. Üzərində prezident 
Heydər Əliyevin şəkli təsvir olunan bu markanın çapında ilk dəfə olaraq qızıldan 
istifadə edilmişdir.

Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə həsr edilən digər markada isə hər iki ölkənin 
prezidentləri - Heydər Əliyev və Vladimir Putinin görüşü təsvir olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin məqsədyönlü 
fəaliyyəti sayəsində Rabitə Nazirliyi Rusiya, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, 
Çin, İsrail, İspaniya, Belçika və sairə ölkələrdə keçirilən Ümumdünya Filateliya 
sərgilərində uğurla iştirak edir və dünya xalqlarına Azərbaycanın görkəmli 
xadimləri, mədəniyyəti, tarixi, memarlığı, flora və faunasını bütün sahələrdə 
tanıtdırır, təbliğ edir.
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"ULTEL" BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİ

"Ultel" Birgə Müəssisəsi Azərbaycan və Türkiyənin təsisçiliyi ilə 1991-ci ildə  
yaradılmışdır. Respublikamızda lokal şəbəkələrin özəl müəssisə kimi ilk 
operatoru olan "Ultel" BM 1996-cı il fevralın 28-də kiçik tutumlu DRX-4 telefon 
stansiyasını ATS-64-ün binasında quraşdırıb istismara verərək, ilk abunəçisinin 
ünvanına telefon çəkmişdir.

1998-ci il oktyabrın 15-də isə Xətai Telefon Qovşağının binasında böyük 
tutumlu DMS-100/200 telefon stansiyası təntənəli surətdə istifadəyə verilmişdir.

Hal-hazırda "Ultel" BM-in istismar etdiyi ATS-90-nm tutumu 8000 abunə, 2000 
kanaldan ibarətdir və bu tutumun 2002-ci ilin sonuna qədər 20000 abunəçiyə 
qədər artırılması planlaşdırılır.

"Ultel" BM "Hyatt Regency", "Baku Steel Company", "European Tobacco", 
"Hotel Europe", "Azəriqaz" ATSC, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və digər böyük 
müəssisə və təşkilatlara kompleks şəkildə ən müasir telefon xidmət növləri 
göstərir.

Telefon şəbəkələrinin istismarı fəaliyyəti ilə yanaşı, "Ultel" BM Rabitə 
Nazirliyinin təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edərək Azərbaycanın telefon 
şəbəkələrində müasir rəqəm tipli telefon stansiyaların satışı, istismara verilməsi, 
zəmanət müddətində və zəmanətdən sonrakı xidmətlərini də həyata keçirir. Belə 
ki, ümumi abunə tutumu 25070, kanal tutumu 5007 olan 60-a yaxın DRX-4 
telefon stansiyası Azərbaycanın şəhər və kənd yerlərində istismara verilmişdir.

Respublikanın müxtəlif bölgələrində - Siyəzən rayon mərkəzi və Zarat, Həmyə, 
Gilgil, Dağquşçu kəndləri, Xızı rayon mərkəzi və Altıağac, Giləzi, Şurabad, Yeni 
Yaşma qəsəbələri, Füzulinin Horadiz qəsəbəsi, Şəkinin Kiş, Aşağı Göynük, Baş 
Göynük, Baş Layski, Biləcik, Cumakənd, Şorsu, Oxud kəndləri, Bərdənin 
Mustafaağalı kəndi və Abşeronun Goradil qəsəbəsində DRX-4 telefon stansiyası 
quraşdırılmışdır.

Azərbaycan prezidentinin Bakıətrafı yaşayış məntəqələrinin telefon rabitəsi 
ilə təmin edilməsinə dair göstərişindən sonra, Rabitə Nazirliyi tərəfindən həyata 
keçirilən işlər nəticəsində, bu fəaliyyət daha geniş təzahür etmişdir. Bakının 
Zığ, Binəqədi, Ramana, Pirşağı, Sahil, Rəsulzadə, Hövsan, Balaxanı, Binəqədi və 
Nardaran kənd və qəsəbələrində DRX-4 telefon stansiyası "Ultel" BM tərəfindən 
quraşdırılıb əhalinin xidmətinə verilmişdir.
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ATS-93/98 DMS TİPLİ LOKAL STANSİYA

Bakı telefon şəbəkəsində ATS-93/98-in yeni rəqəm tipli stansiya ilə əvəz 
edilməsi üçün öncə 9 saylı qovşaq stansiyasının rekonstruksiyası zəruri idi. Abunə 
tutumu 20000 nömrə və 5760 kanallı DM S-100 tipli elektron rəqəm stansiyası
1992-ci il noyabrın 14-də istifadəyə verilərək 10000 nömrəli dekad-addım tipli 
ATS-93 və 8000 nömrəli ATS-98 yeni elektron rəqəm tipli ATS-in üzərinə 
keçirilmişdir.

Bakı telefon şəbəkəsi giriş məlumatlar qovşağı prinsipi ilə qurulub. İlk 
rəqəmi 9 ilə başlamayan bütün ATS-lərdən 9 rəqəmi ilə başlayan telefon 
stansiyaları abunəçilərinə rabitənin təşkili üçün istifadə olunan dekad-addım 
tipli qovşaq stansiyası 1992-ci ilin noyabr ayının 14-də müasir rəqəm tipli D M S- 
200 stansiyası ilə əvəz edildi. K-9 qovşaq stansiyasında 9 rəqəmi ilə başlayan 
stansiyalara çıxış, şəbəkənin digər stansiyalarından K-9 qovşaq stansiyasına giriş 
rabitələr optik kabel vasitəsilə tam rəqəmli kanallarla təşkil olundu.

ATS-93/98-in abunəçilərinin beynəlxalq rabitəsi 1991-ci ildə şəhərlərarası 
stansiya kimi istifadəyə verilmiş DMS-100/200-ün üzərindən təşkil olunmuşdur. 
Şəhərlərarası koordinat tipli ARM-20-stansiyasma təktezlikli (İVF) siqnalizasi- 
ya ilə Türkiyə və Azərbaycan mütəxəssislərinin birgə hazırladığı (ISC)-qurğu 
vasitəsilə qoşulmuşdur.

Bakı şəhərində 20000 nömrə rəqəmli stansiyanın- dünya standartlarına uyğun 
beynəlxalq avtomatik rabitənin təşkili respublikanın beynəlxalq rabitəsinin 
yaranmasında irəliyə doğru mühüm addım olmuş və beynəlxalq rabitədən gələn 
gəlirlərin artmasına səbəb olmuşdur.

Ümumilikdə ATS-93/98 (D M S-100), K-9 (DMS-200), transmissiya, optik 
kabel və digər yardımçı avadanlıqlar və ehtiyat hissələrlə birlikdə (sənaye 
kondisionerləri 4 ədəd, tikinti quraşdırma işləri) ATS-93/98 və К-9-un tikintisinə 
10.982.038 ABŞ dolları məbləğində vəsait ödənilməsi üçün müqavilə bağlansa da, 
ödəniş aparılmayıb. Bu vəsait yalnız 1997-ci ildən etibarən hissə-hissə ödənilib.

ATS-93/98 və K-9 obyektinin tikintisi Bakı telefon şəbəkəsi üçün vacib 
olmasına baxmayaraq, qiymətlər öz dövrü ilə müqayisədə yüksək olmuşdur.
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PEYK RABİTƏ SİSTEMİNİN AÇILIŞI

Heydər Əliyev peyk rabitə sisteminin açılış mərasimində

1993-cü ilin avqustunda Teleqüllədə - televiziya kompleksində Azərbaycanla 
Amerika qitəsi arasında birbaşa rabitənin yaradılmasına imkan verən peyk rabitə 
sisteminin açılış mərasimində respublika prezidentinin səlahiyyətlərini həyata 
keçirən respublika Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev iştirak etmiş və dərin 
məzmunlu nitq söyləmişdir.

Heydər Əliyevin mərasimdəki nitqindən:
-Hörmətli bakdılar, hörmətli dostlar, hörmətli qonaqlar, xarici ölkələrin 

səfirləri, nümayəndələri!
Bu gün burada - Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin ən yüksək nöqtələrinin 

birində, bu kiçik toplantıda böyük bir hadisə baş verib. Bakılılara məlumdur ki, hələ 
12 il bundan öncə burada, məhz bu dağın üstündə, Bakı şəhərinin yüksək bir 
nöqtəsində Azərbaycan Respublikasının həyatının çox zəruri tələblərini təmin 
etmək üçün böyük bir televiziya kompleksinin tikintisinə başlanmışdır. Bunun təməli 
1981-ci ildə qoyulmuşdur və şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 
bakılılar bu tikintini çox maraqla izləmişlər. Bunun başa çatdırılmasını arzu etmiş
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və bu tikinti ilə həyatlarında böyük dəyişikliklər olacağını gözləmişlər. Çox 
təəssüflər olsun ki, 'uzun vaxt keçmiş, ancaq bəzi səbəblərə görə, mənə elə gəlir ki, 
məhz səhlənkarlıq nəticəsində bu böyük tikinti başa çatmamış, indi də yarımçıq 
vəziyyətdədir. Mən şəxsən bu tikintinin başlanğıcında təşəbbüskarlardan olmuş bir 
adam kimi bu günləri burada - sizin qarşınızda və bütün Azərbaycan vətəndaşları 
qarşısında öz təəssüfümü bildirirəm. Eyni zamanda mən dəvət olunarkən böyük 
məmnuniyyətlə və böyük sevinc hissi ilə bura gəldim. Çünki heç olmasa, əgər bütün 
bu kompleks indiyə qədər başa çatmayıbsa, əgər qarşımıza qoyduğumuz 
məqsədlərə nail ola bilməmişiksə, Azərbaycan vətəndaşları bu gözlədikləri 
arzulara çata bilməyiblərsə də, bunun bəzi hissələrinin istifadəyə verilməsi 
şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün böyük bir hadisədir. Bugünkü mərasimi mən böyük 
bir hadisə kimi qəbul edirəm və sizinlə birlikdə bugünkü hadisəni qeyd etməkdən 
çox böyük şərə f duyuram. Burada bu toplantının səbəbi və məqsədi artıq deyildi. 
Bəli, bu böyük telekommunikasiya kompleksinin tərkibində indi bir bölgə istifadəyə 
verilir. Burada Amerikanın "IDB" şirkəti ilə bərabər bizim Rabitə Nazirliyi 
tərəfindən indi yaranmış və istifadəyə veriləcək bir kompleksdir. Bu kompleks 
respublikamızın bütün xarici ölkələrlə əlaqəsini, telekommunikasiya məqsədlərini 
həyata keçirmək üçün şərait yaradacaqdır. Buna bir texniki məsələ kimi baxmaq 
olmaz. Bunun çox böyük iqtisadi və bəlkə də siyasi əhəmiyyəti var. Çünki əgər biz 
əvvəl- 12 il bundan öncə bir televiziya kompleksi, telekommunikasiya kompleksi 
yaradıb respublikamızı müasir tələblərə uyğun televiziya verilişləri ilə və yaxud 
kommunikasiya əlaqələri ilə təmin etmək istəyirdiksə, indi bizim Azərbaycan 
müstəqil dövlətdir, müstəqil respublikadır və müstəqil dövlət kimi bunun bütün 
ölkələr ilə, Yer kürəsinin bütün qitələri ilə əlaqələri bu müstəqillik prinsiplərinin 
həyata keçirilməsi üçün əsas şərtlərdən biridir. Ona görə də 
telekommunikasiyanın, ümumiyyətlə bütün dünyada həm iqtisadi, həm sosial, həm 
siyasi həyatda çox böyük yer tutmasını nəzərə alsaq bugünkü bu kompleksin 
istifadəyə verilməsi Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi öz fəaliyyətini 
göstərməyə çox böyük kömək edəcəkdir. Bir də qeyd etmək istəyirəm, intibahda 
telekommunikasiya, rabitə, əlaqə böyük əhəmiyyətə malik olan bir sektordur. Bu 
sektorda bizim nailiyyətlərimiz Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrini, insani 
əlaqələrini, bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrini və bütün Azərbaycan 
Respublikasının həyata keçirəcəyi siyasəti dünya miqyasında bildirilməsi üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Bizim respublikanın Amerika şirkətləri ilə və xüsusən bu rabitə ilə 
əlaqədar olan şirkətlə əlaqələrimiz müstəqil Azərbaycan Respublikasının Amerika 
Birləşmiş Ştatları ilə olan əlaqələrini daha da inkişaf etməsi üçün mühüm bir yol 
açıb və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada bizim mərasimimizdə Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Riçard Mayls, Rusiya Federasiyasının səfiri 
cənab Valter Şoniya, BMT-nin Azərbaycandakı təmsilçisi cənab Mahmud Əl-Səid, 
başqa xarici nümayəndələr iştirak edirlər. Onlar hamısı bu hadisəni, bu mərasimi 
sadəcə olaraq bir texniki, yaxud da ki, iqtisadi məfhumdan, iqtisadi baxımdan daha
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da yüksəklərə qaldırır, bunun həm dövləti, həm ictimai və siyasi əhəmiyyətli 
olduğunu bir daha göstərir. Buna görə də mən burada toplaşanlar adından, burada 
iştirak edən dövlətlərin nümayəndələrinə və səfirlərə minnətdarlığımı bildirirəm. 
Güman edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrlə, digər 
cümhuriyyətlərlə iqtisadi əlaqələrində hər bir belə addım bizim müstəqil 
respublikamızın əlaqələrini daha genişləndirəcək və inkişaf etdirəcəkdir. Şübhəsiz 
ki, belə bir kompleksin yaradılmasına həm Amerika şirkəti tərəfindən, həm də 
Azərbaycanın burada çalışan vətəndaşları tərəfindən çox işlər görülübdür. Ona 
görə də həm şirkətin işçilərinə, həm mühəndislərinə, iqtisadçılarına, 
menecerlərinə və başqa şəxslərə və eyni zamanda bizim Azərbaycanın, Bakının, 
həm Rabitə Nazirliyinin, həm də başqa təşkilatların burada çalışmış və bu 
kompleksin başa çatdırılmasına nail olmuş bütün şəxslərinə, həm rəhbər işçilərə, 
mühəndislərə, texniklərə, fəhlələrə, iqtisadçıların hamısına minnətdarlığımı 
bildirirəm və güman edirəm ki, onların bu xeyirxah işləri bizim Azərbaycanın bu 
ağır dövrdə həyatında baş verən müsbət dəyişikliklərin əsasıdır və onlar çox sağ 
olsunlar ki, bu işdə iştirak ediblər və sizin hamınızı, buraya toplaşanları və 
ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarını bu hadisə 
münasibətilə təbrik edirəm və güman edirəm ki, bu peyk vasitəsilə indi bizim 
telekommunikasiya əlaqələrimiz həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, ümumiyyətlə 
Amerika qitəsi ilə, başqa ölkələrlə əlaqələrimiz hər bir vətəndaşa xeyir gətirəcək, 
hər bir təşkilata xeyir gətirəcək, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ümumi 
həyatında xeyirli bir hadisə olacaq.

Sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlu olsun, xeyirli olsun və bizim gələcək 
günlərimiz bundan da yaxşı olsun.
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SUMQAYITDA ELEKTRON ATS-İN AÇILIŞI

1993-cü il dekabrın 28-də Sumqayıt şəhərində Türkiyənin "Teletaş" şirkətinin 
istismara verdiyi "Sistem-12" elektron ATS-in açılışı olmuşdur. Açılış mərasimində 
iştirak edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev Sumqayıt 
sakinləri qarşısında çıxış edərək öz ürək sözlərini onlarla bölüşmüş, dəyərli 
tövsiyələr vermişdir.

Prezident Heydər Əliyevin Sumqayıtda "Sistem-12" elektron ATS-in açılışındakı 
nitqindən:

-Əziz Sumqayıtlılar!
Məmnunam ki, mənim bu şəhərə gəlməyim münasibətilə siz buraya toplanmısınız, 

sizlə görüşmək mənə müyəssər olubdur. Mən sizi və sizin şəxsinizdə bütün Sumqayıt 
şəhərinin sakinlərini, bütün sumqayıtlıları səmimi qəlbdən salamlayıram, sizin 
hamınıza cansağlığı və işinizdə uğurlar arzulayıram! Sumqayıt şəhərinin böyük və 
çox maraqlı tarixi var. Mən elə indicə Sumqayıt şəhərinin tarix muzeyinin eksponatları 
ilə müəyyən qədər tanış oldum və Sumqayıt şəhərinin yaranması, inkişaf etməsi bir 
daha gözümün önünə gəldi. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası belə bir gənc 
şəhərin, Xəzər dənizinin sahilində yerləşmiş mühüm sənaye şəhərinin yaranmasına və 
qısa bir müddətdə inkişaf etməsinə görə fəxr edir, çünki burada Azərbaycanın öz 
sənaye potensialı təmsil olunmuşdur.

Tam qətiyyətlə demək olar ki, Sumqayıt şəhəri Azərbaycanın gözəl bir guşəsi 
olmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın bütün regionlarını təmsil edən bir 
şəhərdir. Burada Azərbaycanın hər bir rayonundan, bəlkə də hər bir kəndindən olan 
adamlar var. Ona görə də burada bütün Azərbaycan cəm olub, bütün Azərbaycan 
birləşib. Sumqayıtın mühüm bir cəhəti də odur ki, bu şəhər Azərbaycana Ermənistan 
tərəfindən təcavüzlər başlayarkən qaçqınları ilk dəfə qəbul etmiş şəhərdir, öz 
qoynunda qaçqınları saxlayan və qoruyan şəhərdir. 1988-ci ildə ermənilərin 
qəsbkarlığı nəticəsində Ermənistandan, Qarabağdan, işğal olunmuş rayonlarımızdan, 
şəhərlərimizdən, qəsəbələrimizdən qaçqın düşənlərin çox bir qismi buradadır- 
Sumqayıtdadır. Biz onları öz torpaqlarım azad etməyə çağırırıq. Əgər siyasi yolla 
torpaqlarımızı azad edə bilməsək, bu işi qanımız, canımız bahasına edəcəyik!

Bu gün biz nisbətən kiçik bir xoş hadisə münasibətilə-yeni sistemli avtomat 
stansiyasının açılışı münasibətilə buraya gəlmişik. Mən burada sonuncu dəfə on 
il bundan əvvəl olmuşamsa da Azərbaycana rəhbərlik etdiyim uzun illər ərzində 
Sumqayıtın inkişafına həmişə böyük diqqət vermişəm. Odur ki, bu ağır günlərdə 
bütün sumqayıtlılara mətanət və əzmkarlıq diləyirəm. Qaçqın vətəndaşlarımıza 
isə səbrli olmağı arzulayıram.

Qoy üzümüzə gələn yeni təqvim ilində torpaqlarımızda gedən ağır müharibə 
qələbəmizlə başa çatsın!

Hamınıza, bütün xalqımıza xoş günlər arzulayıram!
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"BAKSELL" BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİ

Prezident Heydər Əliyev " Motorola"  şirkətinin prezidenti ilə görüş zamanı

"Baksell" Birgə Müəssisəsi 1994-cü il martın 5-də Azərbaycan Respublikası 
Rabitə Nazirliyi ilə İsrailin "Ci-Ti-Ay-Bi" (GTIB) şirkəti tərəfindən təsis olunmuşdur.

"Baksell" BM Bakıda ilk olaraq AMPS standartlarında və həmin dövrdə yalnız 
Abşeron yarımadasının bir hissəsini əhatə edən analoq mobil sellülar telefon 
rabitəsi qismində istifadəyə verilmişdir.

"Baksell" BM-ə aid mobil sellülar telefonlara Bakı lokal şəbəkəsindəki 
nömrələnmə kimi 90xxxx indeksi verilmişdir.

Bu cür qoşulma üsulunda sellülar mobil abunəçiləri həm özlərinin çıxış telefon 
danışıqlarına, həm də onlara olan giriş zəng danışıqlarına görə ödəniş aparmalı 
olurdular.

Respublikamızda S-12 şəbəkələrarası elektron rəqəm tipli stansiya istifadəyə 
veriləndən sonra "Baksell" BM-in abunəçiləri üçün "55" zona kodu ayrılmaqla, 
həmin stansiyanın şəhərlərarası stansiyaya qoşulması təmin edilmişdir.

Mobil rabitə sahəsində böyük təcrübəyə malik olan ABŞ-ın "Motorola" 
şirkətinin investisiyası ilə 1998-ci ildə "Bakself'BM tərəfindən "GSM-2000" 
rəqəmsal mobil sistemi tətbiq olunmuşdur.

6 0 — -- ------- -

BEYNƏLXALQ TELEFON STANSİYASININ AÇILIŞI

1995-ci il dekabrın 9-da Rabitə Nazirliyinin "Aztelekom" İstehsalat Birliyində 
Türkiyənin "Alkatel-Teletaş" şirkətinin iştirakı ilə tikilmiş Beynəlxalq Telefon 
Stansiyasının, habelə yenidən qurulmuş Şəhərlərarası Rabitə Stansiyasının birinci 
növbələrinin açılış mərasimində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə 
prezidenti Süleyman Dəmirəl iştirak etmişlər.

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin açılış mərasimindəki çıxışı:
-Hörmətli prezident, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz Azərbaycanda yeni bir əlamətdar hadisənin şahidi və iştirakçısıyıq. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, dünyaya 
çatdırmaq üçün rabitənin inkişafı yolunda yeni bir addım atılıb. Rabitə vasitəsilə 
biz dünyaya öz ölkəmizdə, respublikamızda olan məlumatları çatdırırıq və rabitə 
vasitəsilə dünya ölkələrindən, kürreyi-ərzin hər yerindən məlumatlar alırıq. 
Müasir dövrdə bunsuz yaşamaq mümkün deyildir. Ona görə də rabitə sahəsində 
görülən işlər həm iqtisadi xarakter daşıyır, həm də insanların işləməsi, çalışması 
üçün çox böyük şərtdir, eyni zamanda ictimai-siyasi xarakter daşıyır. Biz bunlara 
çox diqqət, fik ir veririk.

Son vaxtlar bu sahədə bir sıra addımlar atılmışdır və bunlar hamısı 
Azərbaycanın rabitə potensialını inkişaf etdirir, Azərbaycanı bütün dünya ilə daha 
sıx bağlamağa, daha sürətlə əlaqələr yaranmasına kömək edir. Bu işlərin 
görülməsinə Azərbaycan Respublikası Türkiyə ilə, onun şirkətləri - "Teletaş", 
"Netaş" və s. şirkətlərlə artıq bir neçə ildir ki, əməkdaşlıq edir. Doğrudur, bu 
sahədə dünyanın başqa ölkələrinin - Böyük Britaniyanın, Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının, Almaniyanın və s. şirkətləri ilə də əlaqələrimiz var. Ancaq rabitə 
sahəsində buraya cığırları, yolları məhz Türkiyə şirkətləri açıblar. Bu da təbiidir, 
çünki müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra dünya ilə əlaqələrimizdə Türkiyə 
həmişə bizim yanımızda olub, bizimlə bərabər olubdur. Təbiidir ki, Azərbaycana 
bütün ölkələrdən tez Türkiyənin iş adamları, şirkətləri gəlib. Biz bunu 
məmnuniyyətlə qeyd edirik və bu günlərdə hörmətli prezident, dostumuz Süleyman 
Dəmirəlin Azərbaycanda olduğu zaman bu məsələlər barəsində çox işlər görüldü, 
biz yeni mərhələyə çatdıq və gələcəkdə görüləsi işlərin proqramını 
müəyyənləşdirdik. Əminəm ki, bu proqram sürətlə həyata keçiriləcək və 
əlaqələrimiz genişlənəcəkdir.

Bu gün biz buraya həmin bu əməkdaşlığın, müştərək işin nəticəsi olan yeni rabitə 
qovşağının, rabitə stansiyasının açılması münasibətilə toplaşmışıq. Çox iş 
görülübdür və bunun nəticəsində biz artıq bu yeni telefon stansiyasını açmağa 
gəlmişik. Çox əlamətdar, sevindirici haldır ki, bunu bizim rabitəçilər, şübhəsiz ki,
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Türkiyə ilə Azərbaycanın bərabər çalışan mütəxəssisləri məhz T ü rk iyən in  
prezidenti, hörmətli qonağımız Süleyman Dəmirəlin buraya gəlişi münasibətilə ö z  
işlərini sürətləndirib, bu vaxta çatdırıblar. Bu, çox rəmzi xarakter daşıyır. Y ə n i  
bizim şirkətlərimiz, ayrı-ayrı təşkilatlarımız əlaqə yaradıb, iş görüblər və iş lə r in i  
dövlət başçılarına nümayiş etdirmək istəyirlər. Biz, dövlət başçıları da bu iş lə r i  
qiymətləndirərək, bu işlərə daha da sürət vermək üçün sizin dəvətinizi qəbul e d ib  
buraya gəlmişik və sizinlə birlikdə yeni böyük nailiyyəti məmnuniyyətlə qeyd edirik.

Mən Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycanda indiyə qədər gördükləri işdən m əm nun  
oduğumu bildirmək istəyirəm, bu işlərə görə onlara təşəkkür edirəm. Azərbaycanın 
bütün müəssisələrinin, iqtisadiyyatla məşğul olan nazirliklərin, o cümlədən Rabitə  
Nazirliyinin qarşısında duran vəzifəni bir də qeyd edirəm ki, biz təşəbbüskar 
olmalıyıq, çalışmalıyıq, bu əlaqələrin yaranmasına bundan sonra daha da səy  
göstərməliyik. Müştərək işlərin görülməsi üçün daha yaxşı şərait yaratmalıyıq ki, 
əlaqələrimiz genişlənsin. Dünən imzaladığımız birgə bəyanatda Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında olan əlaqələrin bütün sahələrdə bundan sonra da inkişaf 
etməsi üçün öhdəliklər qəbul etmişik. Bunları yerinə yetirmək üçün təşkilatlarımız, 
şirkətlərimiz, müəssisələrimiz bundan sonra daha fəa l işləməlidirlər.

Bugünkü hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Hörmətli dostumuz, qardaşımız, 
Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəlin bu mərasimdə iştirak etməsini çox 
yüksək qiymətləndirirəm, hamınıza bundan sonra da müştərək işləri davam 
etdirməyinizi arzu edirəm. Sizi bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sağ 
olun.
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ATS-92/97-NİN AÇILIŞI

Prezident Heydər Əliyev ATS 92/97-nin açılış mərasimində

Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin təsisçiliyi ilə yaradılmış 
"AzEvroTel" Birgə Müəssisəsi və Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinin törəmə şirkəti 
olan "LUKoyl-Avropa" şirkəti tərəfindən yenidən qurulmuş ATS-92 və yeni 
tikilmiş ATS-97-nin 10 may 1996-cı il tarixdə açılış mərasimi keçirilmişdir.

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev iştirak 
etmiş və rabitə sahəsi üzrə 3 ölkə arasındakı bu əməkdaşlığı yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Prezident Heydər Əliyevin ATS-92/97-nin açılışına həsr olunmuş mərasimdəki 
nitqi:

-Hörmətli xanımlar və cənablar! Mən bu əlamətdar hadisə-Bakı şəhərində 
yeni telefon stansiyasının açılışı münasibətilə sizin hamınızı, buraya toplaşanları 
ürəkdən təbrik edirəm. Mən vaxtilə burada tikilmiş və indiyədək istifadə edilən 
92 nömrəli ATS-in, yeni qurulmuş ATS-in də avadanlığı ilə tanış oldum. Vaxt, 
zaman ötmüş, keçmişdə xidmət göstərmiş stansiya indi günün tələblərinə cavab 
vermir. İndi isə günün tələblərinə uyğun olan yeni bir ATS yaradılıb və bu gün
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istismara verilir.
Mən bu hadisəni böyük məmnuniyyət hissi ilə qarşılayıram. Ona görə ki,

1994-cü ilin fevral ayında mənim Böyük Britaniyaya rəsmi səfərim zamanı b iz  
orada baş nazir cənab Con Meycor, onun müavini cənab Hezltayn və ö lk ə  
hökumətinin digər rəhbərləri ilə bir neçə saziş, o cümlədən Azərbaycan ilə  
Böyük Britaniyanın "Ci-Pi-Ti" şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında sa ziş  
imzaladıq. Mən məmnunam ki, bu saziş artıq əməli surətdə həyata keçirilir və b iz  
bu gün bunun əməli nəticəsini görürük, bununla əlaqədar mərasimdə iştirak  
edirik.

Bu stansiyanın yaradılmasında mən birinci növbədə "Ci-Pi-Ti" şirkətinin  
buraya gətirib quraşdırdığı müasir və günün tələblərinə cavab verən avadanlığı, 
gördüyü işləri yüksək qiymətləndirirəm. Bu stansiya "Ci-Pi-Ti" şirkəti ilə  
yanaşı, Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinin həm Azərbaycanla, həm də Böyük  
Britaniya ilə əməkdaşlığının bəhrəsidir.

Beləliklə, biz bugünkü əlamətdar hadisədə üç ölkənin- Böyük Britaniyanın, 
Rusiyanın və Azərbaycanın əməkdaşlığının konkret nəticələrini görürük. Bu, çox 
gözəl hadisədir. Bu, həm də Azərbaycanın xarici sərmayə üçün açıq olduğunu, 
xarici şirkətlər ilə müştərək iş gördüyünü bir daha nümayiş etdirir, Azərbaycan 
Respublikasının bu gün və gələcəkdə telefon, rabitə, ümumiyyətlə kommunikasiya 
sahəsində çox uğurlu addımlar atdığını göstərir. Bu, çox mühüm sahədir, çünki 
müasir dünyada, xüsusən hər bir müstəqil dövlətin dünya şirkətlərini, 
firmalarını əməkdaşlığa cəlb etməsi və bu işlərin səmərəli aparılması üçün 
rabitə çox böyük rol oynayır. Rabitənin də müasir səviyyədə olması, günün 
tələblərinə cavab verməsi, bütün işlərin gedişində sürətləndirici rol oynaması 
indi artıq reallıqdır. Bakıda yeni, yüksək səviyyəli texnika və texnologiyanın 
quraşdırıldığı ATS-in istifadəyə verilməsi respublikamızın iqtisadiyyatında, onun 
ictimaiyyətinin həyatında böyük hadisədir.

Mən sizin hamınızı bu münasibətlə təbrik edirəm, Böyük Britaniyanın "Ci- 
Pi-Ti" şirkətinə, Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm və 
ümidvar olduğumu söyləmək istəyirəm ki, hər bir ölkənin şirkətləri ilə, o 
cümlədən Böyük Britaniya və Rusiya şirkətləri ilə əməkdaşlığımız bundan sonra 
da davam edəcəkdir. Bugünkü hadisə göstərir ki, biz əməkdaşlıq edə bilərik, biz 
bu əməkdaşlığa qadirik. Ölkəmiz bu əməkdaşlıq üçün açıqdır, gəlib burada iş 
görmək olar və müştərək işlərin nəticəsindən də bəhrələnmək olar. Bunlar çox 
mühüm hadisələrdir.

Mən sizi təbrik edirəm və bu ATS-in yaradılmasında, indi istismara 
verilməsində zəhmət çəkmiş adamların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ 
olun.
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YENİ TELEQÜLLƏ KOMPLEKSİNİN AÇILIŞI

Prezident Heydər Əliyev Yeni Teleqiillədən Bakını seyr edir

Azərbaycan Respublikasının ən vacib və strateji obyektlərindən biri olan Yeni 
Teleqüllənin Bakı şəhəri ərazisində tikilməsi üçün 27 oktyabr 1978-ci ildə 
Azərbaycan Nazirlər Soveti tərəfindən 339 saylı sərəncam verilmiş, müvafiq yer 
seçilmiş, layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. Bütün hazırlıq işləri başa 
çatdırıldıqdan sonra 1981-ci ildə Yeni Teleqüllənin tikintisinə başlanılmışdır. 
Tikinti işləri ilk illərdə sürətlə aparılsa da, 1988-1993-cü illər ərzində tamamilə 
dayandırılmış, yalnız 1993-cü ildə hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin 2-ci 
dəfə respublika rəhbərliyinə qayıdışından sonra bərpa olunmuşdur.

Bünövrəsi 1981-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Teleqüllə 
kompleksinin tikintisi 1996-cı ilin avqust ayında başa çatdırılmışdır. Yeni 
Teleqüllənin 13 avqust 1996-cı il tarixli açılışında Azərbaycan prezidenti Heydər 
Əliyev iştirak etmiş və geniş nitq söyləmişdir.

Prezident Heydər Əliyevin açılış mərasimindəki nitqi:
- Hörmətli həmvətənlər, bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
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Bu gün bizim ölkəmizin - Azərbaycanın həyatında əlamətdar bir hadisə baş verir. 
Ölkəmiz iiçiin, hamımız üçün, respublikamız üçün çox böyük əhəmiyyəti olan, 
Azərbaycanın ictimai - siyasi həyatında böyük rol oynaya biləcək, Azərbaycanda 
uzun illər inşaatı aparılan radio-tele ötürücüsü, radio-tele qülləsi, nəhayət, 
xalqımızın, millətimizin istifadəsinə verilir.

Bu hadisə münasibətilə mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını və Azərbaycan 
vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Ölkədə elə tikintilər, elə qurğular, elə  
obyektlər olur ki, onlar müəyyən bir sahəyə xidmət edirlər. Dünya ümumiyyətlə 
quruculuqla, inşaatçılıqla yaşayıb, inkişaf edib. Yerin üzərində olan şeylər, təbii 
sərvətlər təbiət tərəfindən, ilahi tərəfindən yaradılıb. Ancaq torpağın üzərində, 
yerin üzərində, kürreyi-ərzin üzərində yüz illərlə, min illərlə yaradılanlar 
insanların zəhməti ilə, insanların zəkası ilə, onların əlləri ilə yaradılıbdır. Biz tarixi 
keçmişimizə nəzər salarkən həmişə ulu babalarımızın yaratdığı və indiyə qədər 
yaşadığı nemətlərlə fəxr edirik, abidələrlə, qalalarla, şəhərlərlə, heykəllərlə, 
yollarla, bütün yer üzərində yaradılanlarla fəx r  edirik və daima bunu yaradanları 
xatırlayırıq, onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Yaradanlar vaxtilə bəzi şeyləri elə  
yaradıblar ki, onlar əsrlərdən-əsrlərə keçib, keçmişi bugünkü nəsillərə tanıdıb, 
amma eyni zamanda yüz il, min il bundan öncə olduğu kimi, indi də insanlara, 
xalqa, millətə xidmət edirlər. Ancaq bir də qeyd edirəm, bu yaradılanların 
içərisində yer üzərində yaradılanlar var. İnsanlar özlərinə ev tikirlər, insanlar öz 
yaşayışları üçün müəyyən şərait yaradırlar. Bu, ayrı-ayrı insanlara məxsusdur, 
insanlar yığışıb ümumi cəmiyyət üçün ayrı-ayrı lazım olan binalar, abidələr, 
saraylar, istehsal müəssisələri, yollar və son əsrləri götürsək, insanların yaşaması 
üçün müasir texnikaya uyğun olan yüksək səviyyəli qurğular tikirlər. Bunlar da, 
yenə də deyirəm, çox vaxt ayrı-ayrı sahələrə xidmət edir, ayrı-ayrı sahələri inkişaf 
etdirir. Ancaq dünyanın hər yerində, o cümlədən bizim Azərbaycanda da elə 
tikintilər, elə abidələr var ki, onlar bütün xalqa, bütün ölkəyə xidmət edirlər. Məhz 
bunlardan biri və ola bilər ən əhəmiyyətlisi bu gün istifadəyə verilən Azərbaycanın 
ilk nəhəng radio-televiziya qülləsi, radio-televiziya ötürücüsüdür. Bunun 
mahiyyətini bəlkə də hamı olduğu kimi dərk edə bilmir. Ancaq bunun mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, bu, bizim ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox lazımlı bir qurğudur. 
Eyni zamanda da hər bir adam, hər bir insan, hər bir vətəndaş üçündür, biitiin 
xalqa xidmət edir. Radio-televiziya indi elə bir vasitədir ki, onsuz demək olar ki, 
yaşamaq mümkün deyil. Son 70 ildən indiyə qədər radio və 40 il bundan öncə 
Azərbaycanda televiziya verilişləri başlayıbdır. Onlar xalqa xidmət edir və 
xalqımızın, ölkəmizin, cəmiyyətin həyatında elə bir yer tutublar ki, onun əvəzini heç 
bir şey verə bilməz. Çünki radio ilə, televiziya ilə insanlar dünyada baş verən 
hadisələri dərhal bilirlər, öyrənirlər. Radio, televiziya ilə insanlar musiqi ilə, bədii 
əsərlərlə tanış olurlar. Onların həyatında televiziya şənlik yaradır, xoş əhvali- 
ruhiyyə yaradır, radio, televiziya vasitəsilə ictimai-siyasi proseslər hər bir insana, 
hər bir vətəndaşa çatır. Radio ilə, televiziya ilə insanlar ən yüksək əhəmiyyətə
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malik olan siyasi məlumatlarla yanaşı, ayrı-ayrı insanlar üçün lazım olan çox adi 
bir məlumatları alırlar. Radio-televiziya insanları tə/ısilləndirir, insanların 
təkmilləşməsinə kömək edir, insanları mənəviyyatca inkişaf etməyə kömək edir, 
insanların dünyaya gözünü açır, insanları bütün dünya ilə birləşdirir. İnsan öz 
evində, öz otağında oturaraq radio ilə, televiziya ilə bütün dünyanı görür, bütün 
dünyam hiss edir. Azərbaycanın hər bir guşəsini hiss edir, Azərbaycanın gündəlik, 
saatlıq, dəqiqəlik həyatının nəbzini hiss edir. Belə bir vasitə bəşər tarixində 
əvəzolunmaz bir vasitədir və təsadüfi deyil ki, radio-televiziya indi dünyada bütün 
yer kürəsinin hər yerini əhatə edir və hər bir ölkə çalışır ki, bu sahəni inkişaf 
etdirsin, insanlara günü-gündən daha çox radio-televiziya vasitəsilə xidmət etsin. 
Bu, hər bir ölkənin, hər bir dövlətin eyni zamanda mədəni səviyyəsinin nə dərəcədə 
olduğunu göstərir. Bax buna görə də, bunu nəzərə alaraq biz, radio-televiziya 
Azərbaycanda yaranan zamandan, radio-televiziyanın maddi-texniki bazasını 
inkişaf etdirməyə çalışmışıq. Çünki bu radio-televiziya elə bir vasitədir ki, bunun 
maddi-texniki imkanları nə qədər zəngin olsa, nə qədər güclü olsa o qədər də 
radio-televiziya verilişləri həm maraqlı olar, yəni həm keyfiyyəti olar, həm də 
insanlar üçün daha da xoşagəlim olar. Ona görə də biz daima radio-televiziyanın 
maddi - texniki bazasını inkişaf etdirərək bütün bu verilişlərin keyfiyyətini 
artırmağa çalışmışıq və eyni zamanda bütün bu verilişlərin dairəsini artırmağa 
çalışmışıq. Əgər ilk vaxt - Azərbaycanda 40 il bundan öncə televiziya başlayarkən, 
o sadəcə Bakını və bəlkə də Bakının hər yerini əhatə edə bilmirdisə, indi biz 
Azərbaycanın hər yerini, hər nöqtəsini əhatə edirik. Məsələn, Azərbaycandan ərazi 
cəhətcə müəyyən qədər aralı düşmüş, Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına bu son illər baş vermiş hadisələrlə əlaqədar, bu 
telekommunikasiya xətlərinin pozulması ilə əlaqədar Naxçıvana televiziyanın 
verilməməsi, mən orada yaşadığım illər bunu hiss edirdim, bilirsiniz Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının əhalisini nə qədər şeylərdən məhrum edirdi?! Ola bilər, 
məsələn, orada yaşayan insanların, mən onu özüm öz şəxsi həyatımda hiss etdim, 
bəlkə su, çörək kimi televiziyanın verilişlərinə ehtiyacı var idi və günlərlə, aylarla 
bu televiziya Naxçıvana çatmayanda insanlar elə bil ki, dünyadan ayrılmış bir 
vəziyyətdə idilər. Ona görə də biz çalışırdıq və buna nail olmuşduq ki, televiziya 
radio kimi Azərbaycanın hər bir nöqtəsini, ən ucqar yerini belə əhatə etsin. Yenə 
də deyirəm, son illər baş vermiş, təxminən 88-ci ildən sonra baş vermiş hadisələr 
bu imkanlarımızı pozubdur, ancaq buna baxmayaraq biz axırıncı 2-3 ildə yenə də 
çalışırıq ki, onları bərpa edək və çoxunu da bərpa etmişik və bundan sonra da 
bərpa edəcəyik. Ona görə də biz daima bu imkanları genişləndirməyə çalışırdıq və 
məhz bu baxımdan da, buna görə də 70-ci illərin axırında artıq biz belə fikrə gəldik 
ki, bu önümüzdə olan televiziya-radio ötürücüsü artıq müasir tələblərə cavab 
vermir. O vaxtlar Sovetlər İttifaqının bir neçə mərkəzində, birinci növbədə 
şübhəsiz ki, paytaxtda - Moskvada çox hündür televiziya qülləsi tikildi və biz də 
çalışdıq ki, belə bir televiziya-radio qülləsi Azərbaycanda da tikilsin. Bu şübhəsiz
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ki, asan deyildi. Bunun üçün vəsait lazım idi. O vaxt o qədər təcrübə də yox idi, 
lazımi qurğular lazım idi, lazımi cihazlar lazım idi. Ancaq biz bunlara nail olduq və  
artıq 70-ci illərin sonunda bir neçə layihələrə baxandan, müzakirə edəndən, təhlil 
edəndən sonra məhz indi bu qurğusu başa çatmış televiziya-radio qülləsinin 
layihəsini qəbul etdik. O proses, mən bir də qeyd edirəm, o günləri xatırlayıram, 
çox mürəkkəb proses idi. Bir tərəfdən vəsait əldə etmək lazım idi, ikinci tərəfdən 
yararlı və nəinki, məsələn, 70-ci illərin sonunu, 80-ci illərin əvvəllərini, uzun illər 
müddətində gələcək tələblərə cavab verən belə bir qurğunun layihəsi lazım idi. 
Eyni zamanda bunun üçün çox həssas avadanlıq, çox həssas cihazlar lazım idi. 
Bunların hamısı bizdən böyük vaxt tələb etdi və böyük iş tələb etdi, böyük sərvətlər 
tələb etdi. Biz bunların hamısını etdik və nəhayət belə bir, Azərbaycan üçün çox 
lazım olan, radio-televiziya qülləsinin tikintisinə başladıq. O vaxt bizim planımız 
belə idi ki, bu tikintini ən yuxarısı 4-5 il içərisində tikib başa çatdıraq və bu da 
tamam real idi, bizim bu imkanlarımız var idi, çünki biz 70-ci illərdə artıq nəinki 
respublikamızda, bütün keçmiş Sovetlər -İttifaqında nümayiş etdirmişdik və sübut 
etmişdik ki, Azərbaycanda nəhəng istehsal müəssisələri, yaşayış binaları, 
mədəniyyət abidələri və başqa elektrik stansiyaları, yollar, yaxud da ki, başqa 
böyük nəhəng qurğular, nəhəng tikintilər çox qısa bir müddətdə tikilib başa 
çatdırıla bilər. Məsələn, Azərbaycanda indi də böyük şöhrət qazanmış, Bakı 
Kondisionerlər zavodunu biz cəmisi 2 ilə tikdik. Onun 2 ilə inşa olunub başa 
çatdırılmasına o vaxtlar Sovetlər İttifaqında heç kəs inanmırdı və ona görə də 
təsadüfi deyildir ki, o zavod bir ziyarətgaha çevrilmişdi, Sovetlər ittifaqının hər 
yerindən maraq göstərib gəlirdilər ki, görsünlər həqiqətdirmi ki, belə bir nəhəng 
zavod, hansını ki, Sovetlər İttifaqının başqa yerlərində bəlkə də 10 ilə tikirdilər. 
Cəmi 2 ilə tikilib. Hətta biz onun bütün avadanlığını Yaponiyadan almışdıq. 
Yaponiya kimi sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkə belə bir zavodu bu müddətə tikə 
bilməmişdi. Onu biz burada tikdik. Bir o deyildi. Respublika Sarayını götürün. Artıq 
o, 25 ildir ki, Azərbaycan xalqına xidmət edir. Onu cəmisi biz 2 ilə başa çatdırdıq. 
Başqa binaları da, başqa zavodları da, neftayıran zavodlarını, maşınqayırma 
zavodlarını, bunların hamısını biz 2-3 ilə 4 ilə tikirdik, başa çatdırırdıq. Nəhəng 
elektrik stansiyalarını vaxtilə biz tikib •başa çatdırdıq və bunlar artıq bizdə böyük 
bir ənənəyə çevrilmişdir, böyük təcrübə bizə gətirmişdir və biz artıq özümüz öz 
imkanlarımızı da bilirdik və özümüzə də inanırdıq. Bilirdik ki, bunu da qısa bir 
müddətdə tikib başa çatdıracağıq. Buna görə də biz bu tikintiyə 1981 -ci ildən çox 
inamla başladıq. Mən bu günləri, bilirsiniz, o vaxtdan 15 il keçibdir, o günləri 
xatirimə salıram və qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, bütün başqa - sənaye, 
yaxud kənd təsərrüfatına, mədəniyyətə, elmə, təhsilə aid olan bütün tikintilərdən 
fərqli olaraq mən bu qüllənin tikintisinə xüsusi fik ir verirdim və onu çox 
əhəmiyyətli hesab edirdim və onu xüsusi nəzarətə götürmüşdüm və çox 
arzusundaydım ki, onu tez tikək, qurtaraq. Təəssüflər olsun ki, burada artıq deyildi, 
sonra bunun tikintisi tamamilə dayandırılmışdır və dayandırılan tikinti də şübhəsiz
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ki, nəinki gecikir, hətta o tikilənlər də get-gedə dağılır, xarab olur, öz keyfiyyətini 
itirir. Allaha şükürlər olsun ki, son 2 il müddətində bu tikintiyə biz böyük təkan 
verdik. Artıq bu tikilib başa çatdırılıb və siz də, mən də sizlə bərabər çox böyük 
iftixar hissi ilə, böyük məmnuniyyət hissi ilə buraya toplaşmışıq və hesab edirəm 
Azərbaycanın fəxri olan radio-televiziya qülləsinin, radio-televiziya ötürücüsünün 
açılışında iştirak edirik. Mən bir daha sizi bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm və 
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu radio-televiziya qülləsi müstəqil 
Azərbaycan Respublikasına 10 illərlə, bəlkə də 100 illərlə xidmət edəcəkdir. 
Şübhəsiz ki, bu tikintinin indiyə qədər tikilməsində çox zəhmət çəkənlər var. Mən 
bu işi başlayanlardan şübhəsiz ki, təşəbbüskarlardan çoxunun adını çəkə bilərəm, 
ancaq onlardan biri həqiqətən o illər Azərbaycanda rabitə naziri işləyən mərhum 
Hüseyn Rəsulbəyovdur və o sadəcə bir nazir kimi bu işə başlamışdır. Ancaq bu iş 
şübhəsiz ki, bir nazirliyin .işi deyildi, bütün hökumətin işidir, dövlətin işidir, 
Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin işidir və o vaxtdan biz bu işin tikintisində 
bizim bir çox inşaat təşkilatlarını bu işə cəlb etdik. İndi vaxt uzanıbdır, əgər qısa 
bir vaxt olsaydı deyə bilərdik ki, kim burada hansı mərhələdə nə iş görüb. Vaxt 
uzanıb, 15 il keçibdir. 81-ci ildə də bu işin təməlini qoyanlar var, onları da biz yad 
etməliyik. O illərdə bu tikinti ilə çox məşğul olmuş fəhlələr də var, mühəndislər də 
var, qurucular da var, cürbəcür mütəxəssislər də var. Onları yad etməliyik və 
xüsusən son 2 il müddətində, 2-3 il müddətində bu işin sürətlənməsində iştirak 
edənlərin hamısını yad etməliyik. Mən burada bu gün bu tikintinin, bu qüllənin 
təməlini qoyan gündən həm təməlini qoyanlara, həm təməl daşım qoyanlara, həm 
o gündən indiyə qədər bu tikintidə az da, çox da çalışmış adamların hamısına, 
bütün təşkilatlara, bütün inşaatçılara, bütün quruculara, bütün mütəxəssislərə, 
bütün mühəndislərə - hamısına minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ 
olsunlar. Kim bu qurğunun tikilməsində az da olsa, çox da olsa zəhmət çəkibsə o 
xalqına, millətinə və gələcək nəsillərə xidmət edibdir. Hər kəsin - burada, bu işdə 
iştirak edənin öz payı var. Heç kəsin payını unutmaq olmaz və hər kəsin burada 
gördüyü işə layiqli qiymət vermək lazımdır. Mən bir daha hər bir kəsə, burada 
çalışmış adamlara təşəkkür edirəm və onların Azərbaycan Respublikasının, 
xalqımızın qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu 
bildirmək istəyirəm ki, bu radio-televiziya qülləsi bundan sonra etibarlı əllərdə 
olacaqdır və çox səriştəli, səmərəli istifadə olunacaqdır. Yenə də qeyd edirəm, 
bütün başqa tikintilərdən fərqli olaraq bunun xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, 
bu daim işləyir, yəni bu tikintinin, indi artıq bu istehsal rabitə müəssisəsinin, radio- 
televiziya müəssisəsinin bir dəqiqə də dayanmağa imkanı yoxdur, yəni dayana 
bilməz. Bu daimi fəaliyyət göstərən, daimi işləyə bilən bir müəssisədir. Ona görə 
də bunun istifadə olunması çox, bir də deyirəm, səriştəlik tələb edir, çox 
hissiyatlılıq tələb edir. Bunun istifadə olunmasına çox ehtiyatla yanaşmaq lazımdır 
və çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər başqa bir yerdə hansı bir zavod, fabrik , 
yaxud hansı bir istehsal müəssisəsi, yaxud başqa bir müəssisə hardasa, nəsə, nə
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vaxtsa işləməsə onu təmir etmək olar, onu müəyyən vaxta saxlamaq olar, am m a  
burada bu mümkün deyil. Bu artıq istifadəyə verilirsə, istifadəyə veriləndən sonra  
daim işləməlidir, daim fəaliyyətdə olmalıdır, daim bunun üzərində buna, b u  
obyektə təhkim olunan adamlar çalışmalıdırlar. Buna görə də 15 il müddətində in şa  
edilmiş, tikilmiş bizim belə bir dəyərli sərvətimiz bundan sonra etibarlı ə llə rd ə  
olmalıdır, çox etibarlı istifadə olunmalıdır və buna çox ehtiyatla, çox qavğıyla  
yanaşmaq lazımdır. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Rabitə Nazirliyi v ə  
Azərbaycan Televiziya-Radio Komitəsi - onlar ikisi bunu istifadə etməlidirlər v ə  
onlarla bərabər bu qüllənin istifadəsinə cəlb olunan bütün təşkilatlar ö z  
məsuliyyətini biləcəklər və böyük çətinliklə respublikamızın bu ağır dövründə indi 
artıq tikilib, qurtarılıb istifadəyə verilən bu radio-televiziya qülləsindən səm ərəli 
istifadə olunacaqdır. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın 
bütün vətəndaşları bugünkü bu mərasimdən sonra respublikamızda olan radio- 
televiziya verilişlərinin keyfiyyətində dəyişiklikləri görməlidirlər və bunu hər gün  
hər bir kəs izləyəcəkdir. Mən də izləyəcəyəm. Ona görə, əgər bizim Rabitə 
Nazirliyi, Televiziya Komitəsi, başqa təşkilatlar hesab etməməlidirlər ki, bu günləri 
bu təntənə ilə mərasim keçdi, yığışdıq bura, bir-birimizi təbrik etdik, bundan sonra 
elə bizim radio-televiziya verilişləri əvvəlki keyfiyyətdə olacaqdır?! Onda, 
bilirsiniz, siz cavabdeh olacaqsınız. Bu cavabdehliyin də məsuliyyəti çox yüksəkdir, 
onu bilin. Bir belə xərc qoyulub, bir belə zəhmət çəkilibdir, bir belə əziyyət 
çəkilibdir. 15 il camaat bunu gözləyibdir, xalq bunu gözləyibdir. Bunun biz 
bəhrəsini görməliyik, bunun nəticəsini görməliyik. Ona görə də mən heç şübhə 
etmirəm ki, belə olacaqdır. Ancaq, keçmiş təcrübələrə görə, eyni zamanda 
xəbərdarlıq edirəm ki, hərə öz məsuliyyətini bilsin və bilsin ki, bugünkü gün bundan 
sonra radio-televiziya qülləsinin istifadə olunması üçün Rabitə Nazirliyinin üzərinə, 
Televiziya - Radio Komitəsinin üzərinə, başqa təşkilatların üzərinə çox böyük 
məsuliyyət qoyur.

Bu radio-televiziya qülləsi eyni zamanda höyiik bir memarlıq abidəsidir. Bakı 
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Bakını əsrlər boyu quranlar, yaradanlar 
bizim bugünkü nəsillər üçün və gələcək nəsillər üçün gözəl bir şəhər yaradıblar. 
Biz haqlı olaraq Bakı şəhərilə, ölkəmizin paytaxtıyla fəxr edirik. Fəxr edirik onun 
bütün xüsusiyyətlərinə görə və fəxr edirik eyni zamanda onun təbii gözəlliyinə 
görə, onun eyni zamanda memarlıq gözəlliyinə görə. Bakını quranlar, yaradanlar 
doğrudan da ürəklə, namusla bu Bakını qurub - yaradıblar. Şübhəsiz ki, burada 
pərakəndəlik də olubdur, səhvlər də olubdur, onları sonrakı nəsillər aradan 
qaldırır. Biz də son, hesab edirəm təxminən 25 il müddətində, Bakı şəhərinin 
gözəlliyini daha da gözəl etmək üçün, Bakı şəhərinin zahiri görünüşünü daha da 
gözəlləşdirmək üçün çox işlər görmüşük. Ancaq hər halda əsrlərdən-əsrlərə bu 
Bakı gözəl qurulub, gözəl yaradılıbdır. Təbii, bu Bakının yerləşdiyi yerin özünün də 
gözəlliyi var. Eyni zamanda burada da tikilmiş, yaradılmış abidələr, binalar da 
Bakıya xüsusi gözəllik verir. Ona görə də Bakıda memarlıq abidələri bizim milli
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iftixarımızdır və bax burda, bu gün Bakının ən yüksək nöqtələrindən olan bu yerdə 
radio-televiziya qülləsi yaranmış, radio-televiziya qülləsi Bakını daha da 
gözəlləşdirir. Bu yeni bir memarlıq abidəsidir, yeni abidədir. Güman edirəm ki, 
gələcək nəsillər bu abidəni də başqa indiyə qədər yaranmış abidələr kimi 
qiymətləndirəcəkdir və bu baxımdan da bu radio-televiziya qülləsinin Azərbaycan 
üçün və onun paytaxtı Bakı üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Ümidvar olduğumu 
bildirmək istəyirəm ki, bu abidə qorunub saxlanılacaqdır, bunun zahiri və batili, 
xarici və daxili görünüşü bundan sonrakı tədbirlərlə daha da gözəlləşdiriləcəkdir 
və bu bizim şəhərimizin həqiqətən ən yüksək nöqtəsində olan bir memarlıq abidəsi 
kimi daima bizə fərəh verəcəkdir. Bu baxımdan da görülən iş, 15 il bundan öncə 
təməli qoyulmuş bu qüllə, bu gün istifadəyə verilən bu qüllə Azərbaycan üçün və 
Bakı üçün böyük milli sərvətdir. Mən bu qüllənin nəhayət başa çatmasından 
həddindən artıq məmnunam. Bilirsiniz, mən bir neçə il Azərbaycandan çox 
uzaqlarda olduğum zaman 'və xüsusən o illər ki, mənim Azərbaycanla əlaqəm 
tamam qırılmışdı və Azərbaycana uzaqdan həsrətlə baxırdım, çox şey haqqında 
düşünürdüm. O cümlədən bəzən ayrı-ayrı adamlar Bakıdan Moskvaya gələn 
zaman mən onlarla görüşərkən soruşurdum, filan nə yerdədir, filan nə yerdədir və 
xüsusən bu radio-televiziya qülləsinin tikintisi ilə maraqlanırdım. Çox narahat idim 
ki, bu yarımçıq qalıbdır. Amma bu gün çox xoşbəxtəm ki, artıq bunu başa 
çatdırmışıq. Mən yenə də deyirəm , bu gün həddindən artıq sevinc içindəyəm. 
Güman edirəm ki, siz də sevinirsiniz. Bütün xalqımız da sevinir. Bir daha sizi təbrik 
edirəm, bir daha bu qüllənin yaranmasında zəhmət çəkən insanların, təşkilatların 
hamısına təşəkkür edirəm və qüllənin uğurla istifadə olunmasına əmin olduğumu 
bildirmək istəyirəm.

Sağ olun, xoşbəxt olun!
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"AZƏRSELL" BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİNİN AÇILIŞI

Prezident Heydər Əliyev "Azərsell" BM-in açılış mərasimində

Türkiyə Respublikasının "Türksell" şirkətinin və Azərbaycan Respublikası 
Rabitə Nazirliyinin təsisçiliyi ilə yaradılmış "Azərsell" Birgə Müəssisəsinin 1996- 
cı il dekabrın 15-də "Aztelekom" İstehsalat Birliyində "CSM-900" sellülar rabitə 
sisteminin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev iştirak 
etmiş, geniş nitq söyləmişdir.

Prezident Heydər Əliyevin "Azərsell"in açılışındakı nitqi:
-Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar, bacılar və qardaşlar! Mən 

sizin hamınızı, buraya toplaşan Bakı şəhərinin sakinlərini, Azərbaycan 
vətəndaşlarını ürəkdən salamlayıram və sizin hamınıza öz xoş arzularımı 
çatdırıram, sizə səadət, xoşbəxtlik diləyirəm.

Bu giin, 1996-cı ilin sona çatdığı bir vaxtda, dekabr ayında paytaxtımızda, 
Bakı şəhərində günəş, gözəl hava hamımızı sevindirir. Bu gözəl gündə siz 
hamınız istirahət etməlisiniz, öz işlərinizlə məşğul olmalısınız. Ancaq görürəm 
ki, Azərbaycanın ümumi işlərinə, ümumi məsələlərinə olan münasibətiniz sizi
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buraya toplayıbdır. Mən bundan çox məmnunam və sizinlə, öz bacı-qardaşlarımla 
görüşdüyümə görə çox sevindiyimi bildirirəm. Sizin hamınıza hörmət və 
ehtiramımı bildirirəm.

Bugünkü hadisə münasibətilə Azərbaycana Türkiyə Cümhuriyyətindən böyük 
nümayəndə heyəti, hörmətli qonaqlarımız gəliblər. Mən qardaş Türkiyədən 
Azərbaycana gəlmiş və bu mərasimdə iştirak edən bütün dostlarımızı ürəkdən 
salamlayıram, onların hamısına "Azərbaycana xoş gəlmisiniz!" deyirəm.

Bu gün burada yeni rabitə sisteminin-"Azərsell" rabitə sisteminin açılması 
şübhəsiz ki, həyatımızda yeni bir hadisədir, çox mühüm bir hadisədir. Çünki indiki 
zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir. İnsanların 
işləməsi üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün, dövlətin, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı 
özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm 
bir vasitədir. Rabitə sahəsində son illər nailiyyətlərimiz təqdirə layiqdir. Mən 
onları bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm. Ancaq eyni zamanda, dünyada 
rabitə sahəsində əldə olunan nailiyyətlərə bizim çatmağımız üçün hələ bundan 
sonra da çox iş görməliyik. Bu yolda, bu mərhələdə "Azərsell" rabitə sisteminin 
açılması, hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, dövlət 
orqanlarının, iş adamlarının, ölkəmizdə işlə məşğul olan qurumların hamısının 
işlərini asanlaşdıracaq və bü işləri vaxtlı-vaxtında, operativ surətdə həyata 
keçirməkdə onlara yardım edəcəkdir.

Mən bunu çox mühüm hadisə hesab edirəm və buna görə də burada sizinlə 
bir yerdəyəm. Çox əhəmiyyətli hal bundan ibarətdir ki, bu rabitə sistemi 
Azərbaycan rabitəçiləri ilə Türkiyə rabitəçiləri arasında əməkdaşlıq nəticəsində 
hasil olmuş, meydana gəlmiş və təşkil edilmişdir. Türkiyə Cümhuriyyəti ilə 
Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri bütün sahələrdə əməkdaşlıq 
etməyimizə əsas yaradıbdır. Biz bu əməkdaşlığı son illərdə gündən-günə 
gücləndirir, gündən- günə genişləndiririk.

Mən dəfələrlə demişəm ki, xarici ölkələrlə əməkdaşlığımızda Türkiyə 
Cümhuriyyəti birinci yerdə durur və birinci yerdə də durmalıdır. Türkiyənin iş 
adamlarının, şirkətlərinin, iş görən bütün qurumlarının Azərbaycana daha sürətlə, 
daha inamla gəlməsi üçün çox gözəl şərait yaranıbdır. Məmnunam ki, son vaxtlar 
Türkiyə şirkətləri, iş adamları, özəl sektoru bu imkanlardan səmərəli istifadə 
etməyə çalışır və səmərəli istifadə edirlər. Bunların nəticəsi olaraq belə bir birgə 
müəssisə yaranıbdır və bu, həm Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının gözəl bir 
nümunəsidir, həm də Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iş birliyinin, əməkdaşlığın 
inkişaf etməsi üçün gözəl bir vasitədir. Mən bu hadisə münasibətilə həm Türkiyə 
Cümhuriyyətindən gələn qonaqlarımızı, həm də Azərbaycan rabitəçilərini 
ürəkdən təbrik edirəm, sizə bu işinizdə uğurlar arzulayıram.

Azərbaycan Respublikası öz dövlət quruculuğunda, sosial-iqtisadi problemlərin 
həllində tutduğu strateji yolla gedir. Bizim bu yolumuz Azərbaycanda 
demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qurmaqdan, demokratik prinsipləri

73



gündən-günə inkişaf etdirməkdən, dünyanın əldə etdiyi bütün demokratik 
nailiyyətləri Azərbaycanda yaymaqdan, onlardan bəhrələnməkdən ibarətdir. 
Bizim iqtisadi siyasətimiz məlumdur və o, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı 
yaratmaq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək və bu yol ilə Azərbaycan 
iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına sıx, sırf bağlamaq məqsədi daşıyır.

Bildiyiniz kimi, bu sahədə çox işlər görülübdür. Bunlardan biri də 
Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 
müştərək işlənməsindən və böyük fayda götürülməsindən ibarətdir. Dünən biz 
Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Dan ulduzu” və "Əşrəfi" neft 
yataqlarının Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanının 
şirkətləri ilə birlikdə, müştərək işlənməsi və neft hasilatı ilə əlaqədar yeni bir 
müqavilə imzaladıq. Bu, iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün böyük bir 
addımdır, eyni zamanda Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi üçün, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanması üçün böyük bir 
addımdır və böyük bir tədbirdir.

Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Bu sırada atılan hər bir addım, görülən hər 
bir iş Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə kömək edir. Bu baxımdan 
rabitə sahəsində görülən işlər də, şübhəsiz ki, yüksək qiymətə layiqdir və bugünkü 
hadisəni də mən belə qiymətli hadisələrdən biri hesab edirəm. Bunların hamısı 
Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmağa, 
xalqımızın, vətəndaşlarımızın rifah halını yüksəltməyə yönəldilibdir.

Bu gün respublikamızın çətin dövrüdür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin səkkiz 
il öncə Azərbaycana qarşı başladığı təcavüz Azərbaycana böyük zərbələr 
vurubdur. Torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
edilibdir. Bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı işğal edilmiş torpaqlardan 
zorla çıxarılıb, yerindən-yurdundan didərgin olunubdur. Güman edirəm, bu gün 
buraya, bu meydana toplaşmış Azərbaycan vətəndaşları arasında da həmin 
rayonlardan, həmin bölgələrdən didərgin düşmüş insanlar var, qaçqın 
vəziyyətində yaşayanlar var. Biz onların vəziyyəti haqqında, həyatı haqqında 
daim düşünürük. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti qaçqınlara, 
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlara qayğı göstərməyi özünün əsas 
vəzifələrindən biri hesab edir. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu vəzifələrimiz 
üzərində hər gün düşünürük və onları axıradək yerinə yetirəcəyik. Ancaq bizim 
məqsədimiz ölkəmizin işğal olunmuş torpaqlarını azad etməkdən, vəzifəmiz 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdən, Azərbaycanın 
suverenliyini təmin etməkdən, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün 
ərazisinə öz nəzarətimizi təmin etməkdən, bütiin ərazimiz üzərində öz 
hakimiyyətimizi təmin etməkdən ibarətdir.

Bilirsiniz ki, biz bu yolda çox işlər görmüşük. Bunların sırasında dekabr ayının 
əvvəllərində Portuqaliyanın Lissabon şəhərində ATƏT-in zirvə görüşündə 
aparılan işlər və əldə edilən nəticələr sizə məlumdur. ATƏT-in zirvə görüşündə
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bu təşkilata aid qlobal əhəmiyyət, dünya əhəmiyyəti kəsb edən bir çox işlər 
sırasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də müzakirə olunmuşdur. Orada 
Azərbaycan öz haqlı tələblərini irəli sürmüş, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
etdiyi təcavüzü bir daha pisləmiş və onların bu təcavüzkar siyasətini dünyaya 
bir daha bildirmiş, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması haqqında bir daha 
bəyanat vermişdir. Aparılan işlər nəticəsində biz müsbət nəticə əldə etmişik. Bu 
da ondan ibarətdir ki, Lissabon zirvə görüşünə toplaşmış bütün dövlət başçıları, 
hökumət başçıları hamısı birlikdə Azərbaycanın ədalətli işini müdafiə etmişdir, 
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün irəli sürülmüş əsas prinsipləri- 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınması və təmin olunması, 
yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa statusun 
verilməsi prinsiplərini dəstəkləmiş və bu barədə sizə məlum olan sənədi qəbul 
etmişdir. Hesab edirəm ki, bu, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün, 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün atılan çox 
dəyərli addımdır. Əminəm ki, bu görülən iş, əldə olunan nəticə gələcəkdə bizi 
daha uğurlu nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.

Bunların hamısı onu göstərir ki, biz həm ölkəmizin suverenliyini, ərazi 
bütövlüyünü qorumaq üçün çalışırıq, həm də vətəndaşlarımızın, xalqımızın rifahını 
yaxşılaşdırmağa, yaranmış vəziyyətdə müxtəlif və yeni formalardan istifadə 
edərək iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə çalışırıq. Bunların sırasında da rabitə 
sisteminin inkişaf etdirilməsi mühüm sahələrdən biridir. Məhz buna görə də 
bugünkü hadisəyə belə münasibət göstərmişəm. Ona görə də siz buraya 
toplaşmısınız və mən buraya gəlmişəm.

Bu hadisə münasibətilə mən rabitəçilərimizi təbrik edirəm, Türkiyə 
Cümhuriyyətindən Azərbaycana gəlmiş və Azərbaycanla birgə iş aparmış, yaxşı 
nəticə əldb etmiş Türkiyə şirkətlərini və Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayən
dələrini ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınızı təbrik edir, gələcək işlərinizdə sizə 
uğurlar arzulayıram!

Əziz bacı və qardaşlar, hamınıza bir daha hörmət və ehtiramımı bildirir, sizə 
cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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II F Ə S İ L
RABİTƏDƏ ƏSASLI DƏYİŞİKLİKLƏR DÖVRÜ

1997- RABİTƏDƏ TƏNƏZZÜLÜN DAYANDIRILMASI

Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən 1988-ci ildə başlanan torpaq iddiaları, 
Dağlıq Qarabağda erməni separatizminin baş qaldırması, 90-cı illərin əvvəlindən 
isə respublika iqtisadiyyatında yaranan durğunluq bütün sahələrdə olduğu kimi, 
rabitənin inkişafına və istismarına da təsir göstərmişdir. Belə ki, həmin dövrdə 
ölkədəki qeyri-stabillik və hakimiyyətsizlik nəticəsində mövcud qəsəbə və kənd 
ATS-lərinin daxili şəbəkələri və rayon mərkəzi ilə birləşdirici xətləri, televiziya 
vericiləri və poçt şöbələri naməlum şəxslər tərəfindən sökülərək dağıdılmışdır. 
Nəticədə 340-a yaxın qəsəbə və kənd ATS-i ilə rayon mərkəzi ATS-i arasında 
olan birləşdirici xətlər və 130-dan artıq mövcud qəsəbə və kənd ATS-nin daxili 
şəbəkələrinin çox hissəsi, eləcə də bir çox uzaq yaşayış məntəqələrinə gedən 
telefon xətləri dağıntıya məruz qalmışdır.

1997-ci ilin II yarısınadək rabitənin bütün sahələrində ciddi problemlərin 
olması, sahənin zəif inkişafı respublikanın dövlət strukturlarının və əhalinin haqlı 
narazılığına səbəb olmuşdur.

Bakı şəhər telefon şəbəkəsində təmir bürolarının, "09" və digər xidmətlərin 
işinin lazımi səviyyədə qurulmaması, müraciətlərə vaxtında baxılmaması, çoxlu 
sayda kabel zədələnmələrinin uzun müddət aradan qaldırılmaması, xidmət 
mədəniyyətinin aşağı olması, aylıq abunə və danışıq haqlarının bir neçə 
məntəqədə ödənişinin aparılması ilə abunəçilərin rahatlığının pozulması, 
danışıqların uçotunun və işlənməsinin günün tələbləri səviyyəsində qurulmaması, 
mövcud rabitə avadanlıqlarının təlimatlara uyğun istismar edilməməsi, istehsalat 
nizam-intizamının aşağı səviyyədə olması, fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş 
ATS-lərin rekonstruksiyasının ləng aparılması, şəhər əhalisinin, ilk növbədə 
güzəştli vətəndaşların telefonla təmin edilməsində ciddi nöqsanların olması, çoxlu 
sayda boş nömrələrin illərlə istifadə olunmaması, Bakı şəhərinin ətrafında 
yerləşən bir çox yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılmaması, maliyyə siyasətinin 
qeyri-sağlam olması, mal-material və avadanlıqların qiymətlərinin şişirdilməsi, 
təmir-istismar və kommunal xidmətlərə külli miqdarada vəsaitin xərclənməsi və 
sahənin inkişafına uyğun olaraq tələb olunan vəsaitin yönəldilməməsi, rabitə 
xidmətlərinə görə debitor borclarının astronomik sürətlə artması, islahatların 
aparılmaması, kadrların seçilib-yerləşdirilməsində nöqsanlara yol verilməsi 
rabitənin inkişafını tənəzzülə aparır və abunəçilərdə haqlı narahatlıq yaradırdı.

Rayon telefon şəbəkəsi üzrə rayon mərkəzləri ilə rabitədə uzunmüddətli boş 
dayanmaların olması və rabitədə fasilələrə yol verilməsi, kabel magistrallarında
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baş verən zədələnmələrin uzun müddət aradan qaldırılmaması və bir çox 
istiqamətlərdə alternativ rabitənin olmaması, rayon mərkəzi və kənd telefon 
şəbəkəsinin acınacaqlı hala düşərək, rayon mərkəzlərində çox aşağı keyfiyyətlə 
rabitə xidmətinin göstərilməsi, kənd şəbəkəsinin isə 50 faizdən artıq hissəsinin 
ümumiyyətlə dağıdılaraq fəaliyyət göstərməməsi, poçt şöbələrində elementar yerli 
telefon rabitəsinin olmaması, həmçinin şəhərlərarası və beynəlxalq rabitə 
xidmətlərinin göstərilməsinin qeyri-mümkünlüyü, istismara tələb olunan adi 
ehtiyat hissəsi, mal və materiallarla təchiz edilməməsi, mövcud rabitə 
avadanlıqlarının təlimata uyğun istismar edilməməsi, şəhərlərarası və beynəlxalq 
telefon rabitə xidmətləri üzrə gəlirlərin uçotuna nəzarətin yaradılmaması, maliyyə 
siyasətində yuxarıda göstərilənlərin bölgələrdə də təkrarlanması, mənəvi və fiziki 
cəhətdən köhnəlmiş kommutasiya avadanlıqlarının rekonstruksiya edilməməsi, hər 
bir yaşayış məntəqəsindən avtomatik şəhərlərarası və beynəlxalq rabitə 
yaradılması üçün lazım olan avadanlıqların nəzarətsiz qalması və bu avadanlıqlara 
təchizatın olmaması, beynəlxalq istiqamətlərdə alternativ və əlverişli marşrutların 
təşkil olunmaması, şəhərlərarası və beynəlxalq ATS-də olan texniki itkilərin aradan 
qaldırılmaması, ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmaması, xidmət mədəniyyətinin 
bütün sahələrdə, o cümlədən "07", "007" xidmətlərində aşağı səviyyədə olması, 
qaçqın düşərgələrində rabitə xidmətlərinin yox dərəcədə olması və s. problemlər 
də haqlı narazılıqlara səbəb olurdu.

Radio - televiziya yayımı sahəsində AzTV-1 milli televiziya proqramının,
I respublika radio proqramının Bakı şəhərində və bölgələrdə keyfiyyətsiz və 
fasilələrlə yayımı, bölgələrə ötürülən proqramların bir məntəqədə elektrik 
enerjisinin olmamasından asılı olması, texniki avadanlıqların təlimatlara uyğun 
istismar edilməməsi, istehsalat nizam-intizamının aşağı olması, yayım 
avadanlıqlarının nominal gücündən 2 dəfə az istifadə edilməsi, əhalinin bu sahədə 
olan narazılıqlarının araşdırılıb tədbir görülməməsi, külli miqdarda elektrik enerjisi 
sərf edən verici qurğuların rekonstruksiya edilməməsi, qonşu dövlətlərdən, o 
cümlədən İrandan yayıma olan təsirlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin 
görülməməsi, radio-televiziya proqramlarının yayımı üçün kosmik peykin 
imkanlarından tam istifadə edilməməsi, sərhəd rayonlarında radio-televiziya 
yayımının tam nəzarətsiz qalması, yerüstü peyk avadanlıqlarının qeyri-professional 
istismar edilməsi və s. əsas infonnasiya mənbəyi kimi əhalinin tələblərini 
ödəmirdi.

Hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin səyi nəticəsində respublikada 
stabillik yaradıldıqdan sonra kənd ATS-lərinin xətt şəbəkələrinə nəzarət 
gücləndirildi və 1997-ci ildən kütləvi surətdə xətt qurğularının sökülüb 
oğurlanmasının qarşısı tamamilə alındı, başqa sahələrdə olan tənəzzül isə 
dayandırıldı.

1997-ci ilin iyul ayında Rabitə Nazirliyinin rəhbərliyində kadr dəyişikliyi 
edilərkən ölkə prezidenti rabitənin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar dəyərli
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tövsiyələr də vermişdi: Azərbaycan milli rabitəsini müasir dünya standart
ları səviyyəsinə çatdırmaq, rabitə sahəsində olan ədalətsizliyə, haqsız 
əməllərə, rüşvətxorluğa, qanun pozuntularına qarşı ciddi tədbirlər görmək, 
rabitənin dövlətçilikdəki rolunu bərpa etmək.

Dövlət başçısının tövsiyələri, diqqət və qayğısı, eləcə də ciddi tələbkarlığı 
rabitəmizin inkişafı üçün güclü zəmin yaratdı.

1997-ci ilin 2-ci yarımilliyindən başlayaraq bütün qəsəbə və kənd ATS-lərinin 
birləşdirici xətləri və 130-dan artıq ATS-in xətt şəbəkələrində kiçik şəbəkə 
yaradılmaqla, bərpa edilərək əhalinin istifadəsinə verildi. 1997-2000-ci illər 
ərzində tutumu 300 və artıq olan 104 qəsəbə və kənd ATS-nin 63 ədədi dizel 
generatorla, 93 ədədi isə yeni müasir tipli "Mutlu" akkumulyator batareyaları ilə, 
53 ATS elektron NAT avadanlıqları ilə təmin edilmişdir. Digər ATS-lərin bərpası 
haqda tədbirlər planı hazırlanmış və icrası nəzarətə götürülmüşdür.

1990-1997-ci illərdə rabitədə təchizat fərdi şəkildə aparıldığından həm 
böyük xərclərə yol verilirdi, həm də tələbat sistemli şəkildə təmin olunmurdu.

Hal-hazırda təchizat mərkəzləşdirilmiş şəkildədir. Bazar qiymətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün Qiymət Komissiyası fəaliyyət göstərir. Texniki 
istismara, inkişafa, kənd şəbəkəsinin bərpasına tələb olunan miqdarda kabel 
məmulatları və digər rabitə avadanlıqları verilir.

Əgər 1990-cı il ərzində KSPP kabeli 50 km alınmışdısa, təkcə 1999-cu ildə 
665 km, 2000-ci ildə 170 km, 2001-ci ildə isə 350 km alınıb.

Əvvəllər, yəni 1997-ci ilə kimi TPP 100x2 kabelinin bir kilometri 15 
mln.manat idisə, indiki qiymət 4-5 mln.manatdır.

Rabitə nazirinin 12 yanvar 1999-cu il tarixli 08 saylı əmri ilə yaradılmış Qiymət 
Komissiyası Rabitə Nazirliyinin qiymət siyasətinin düzgün qurulması, rabitə 
müəssisələri tərəfindən alman mal-materialların qiymətlərinin mövcud bazar 
qiymətlərinə uyğun səviyyəyə endirilməsi, israfçılığın qarşısının alınması 
məqsədi ilə fəaliyyət göstərir.

Qiymət Komissiyası milli rabitəmizin dünya standartlarına çatdırılması, rabitə 
birlik, idarə və müəssisələri tərəfindən alınan mal və materialların keyfiyyətcə 
yeni olması, müasir tələblərə cavab verməsi və mövcud bazar qiymətlərinə 
uyğun olması prinsipini əldə rəhbər tutaraq öz işini qurur.

Rabitə Nazirliyində təkcə 1998-ci il ərzində mal-materialların alınmasına və 
digər vəsaitlərə 10 milyardlarla manat qənaət edilmişdir.

1997-ci ildə respublika rabitə tarixində ilk dəfə olaraq "Rabitə haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilmişdir. Bu qanunun tətbiqi ilə 
əlaqədar 01 yanvar 1998-ci ildən qüvvəyə minmiş "Telefon rabitəsindən istifadə 
qaydaları"nm yeni redaksiyası Nazirlər Kabinetinin 19.12.97-ci il tarixli 138 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, "Azərbaycan Respublikasında rabitə 
vasitələrinin və qurğularının mühafizə qaydaları" və "Fərdi rabitə şəbəkələrinin 
ümumi rabitə şəbəkələrinə qoşulması qaydaları" hazırlanmışdır.
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1997-ci ildə "Aztelekom" İB üzrə:
Gəncədə elektron ATS-in tutumu 7500 nömrə artırılaraq, 10 000 nömrəyə 

çatdırılmış, transmissiya şəbəkəsində SDH sistemləri tətbiq edilmişdir.
Sumqayıtda elektron ATS-in tutumu 2500 nömrə artırılaraq 3000 nömrəyə 

çatdırılmışdır.
Xırdalanda 42 nömrəli ATS-də tutumu 500 nömrə olan DRX-4 elektron 

stansiyası qurulmuşdur.
Balakən-Laqodexi sahəsində KM-5r magistralı əsaslı təmir edilmişdir. KM- 

12r Salyan-Neftçala kabel magistralının yenidən qurulması işləri başa 
çatdırılmışdır. KM-13r magistralı ilə Dəvəçi-Bakı və Xırdalan-Bakı arasında 60 
kanal, KM-15A magistralı ilə Xızı-Bakı arasında 60 kanal, RRX-1J vasitəsilə 
Yevlax-Bakı arasında 60 kanal daxili imkanlar hesabına təşkil edilib istismara 
verilmişdir.

1997-ci ilin iyul-dekabr aylarında 200-dən çox kəndin birləşdirici xətti və 
Gəncə-Daşkəsən, Lerik-Yardımlı RRX-ləri bərpa edilmişdir.

39,5 km uzunluğunda Zərdab-Ağcabədi KRX istismara verilmişdir.
Mərəzə aralıq stansiyasında 1 televiziya, 2 telefon lüləsi istismara verilmişdir.
"Teleradio" İB üzrə:
ABŞ-ın "MSI" şirkəti ilə 8 kanallı, "WorldCom" şirkəti ilə 30 kanallı, "Tele- 

E-Star" şirkəti ilə 30 kanallı birbaşa rabitə təşkil olunmuşdur.
Bakı və Abşeron yarımadasını əhatə edən AzTV-2 proqramı üçün yeni 1 kvt- 

lıq verici quraşdırılmışdır.
AzTV-1 proqramının peykdən qəbulu üçün 10 bölgədə rəngli proqramları 

qəbul etməyə imkan verən peyk qəbuledicisi quraşdırılmışdır. Bu da hər hansı 
rayonda elektrik enerjisi olmadıqda, radio-rele xətlərində qəza baş verdikdə həmin 
ərazidə televiziyanın işləməsinə mane olmur.

Yeni televiziya qülləsində 2 ədəd FM verici-90 mhs-də "Araz" proqramı, 105 
ınhs-də Fransa radiosu proqramı üçün verici quraşdırılmışdır.

Sədərək RTS-də yeni peyk qəbuledici və televiziya vericisi quraşdırılmışdır.
BTRİB üzrə:
Rabitə nazirinin 20.08.97-ci il tarixli 129 saylı "Bakı şəhər telefon şəbəkəsində 

rabitənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması təkliflərinin hazırlanması və ən 
səmərəlisinin seçilməsi" haqqında əmrinə uyğun olaraq bir sıra işlər həyata 
keçirilmişdir.

ATS-63 2000 nömrə, ATS-20 1600 nömrə, ATS-73 2000 nömrə, ATS-46 600 
nömrə, ATS-96 800 nömrə, ATS-77 640 nömrə, ATS-60 400 nömrə daxili 
imkanlar hesabına artırılaraq istifadəyə verilmişdir.

Şəbəkənin müxtəlif stansiyaları arasında daxili imkanlar hesabına İKM 
avadanlığı tətbiq etməklə 1800 kanal təşkil edilmişdir.

Rabitə nazirinin 20.08.97-ci il tarixli 129 saylı əmrinə əsasən stansiyadaxili və 
stansiyalararası rabitədə keçməməzlik və imtinaların aradan qaldırılması,
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şəhərlərarası, beynəlxalq rabitənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni rabitə xidm əti 
növlərinin tətbiqi, nəzarət-ölçü işlərinin mükəmməlləşdirilməsi üzrə keçirilən 
müsabiqənin nəticələrinə uyğun olaraq Bakı telefon şəbəkəsində ATS-32-K-3, 
ATS-77-ATS-23 rabitələri təşkil edilmiş, eyni zamanda ATS-93/98-dən ATS-68-ә, 
ATS-66-уа, ATS-64-ә, ATS-61-ә, ATS-31-ә, ATS-38-ә birbaşa rab itə lər 
yaradılmışdır.

ATS-54-K-5 arasında İKM avadanlığı rekonstruksiya edilmiş, ATS-55-K-5 
arasında İKM avadanlığı tətbiq edilmişdir.

Magistral və stansiyalararası birləşdirici xətt kabellərinin yüksək hava təzyiqi 
altına qoyulması 76,9 faizə çatdırılmışdır.

"Azərpoçt" İB üzrə:
Milli poçt rabitəsinin "Dirçəliş və inkişaf proqramı" hazırlanmışdır.
MDB respublikaları, ABŞ və Türkiyə ilə poçt baratlarının mübadiləsi üzrə 

müqavilələr imzalanmışdır.
Poçt şöbələri 180 ədəd faks aparatı, 107 ədəd surətçıxaran qurğu ilə təmin 

edilmişdir.
Poçt müəssisələrinə 27 avtomobil ayrılmışdır.
Rabitə xidmətinin əhaliyə yaxınlaşdırılması məqsədilə abunəçilərə 

şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışığı qəbzlərinin çatdırılması və xidmət 
haqlarının evlərdə yığılması, dövri mətbuatın satışı və evlərə çatdırılması, 
poçtalyonlar vasitəsilə taksofon jetonlarının satışı, firmaların reklam 
prospektlərinin və bukletlərinin yayılması, mobil telefonların, aksessuarların, sim- 
kartların satışı, surətçıxarma və faks xidmətləri təşkil edilmişdir. 16 poçt 
şöbəsində xidmət haqlarının yığımı üçün kompüter quraşdırılmışdır.

Rabitə Kollecində müasir avadanlıqla təchiz edilmiş poçt üzrə təkmilləşdirmə 
kursu təşkil edilmişdir.

Bakı Teleqrafı üzrə:
Bakı-Ankara istiqamətində 24 kanallı analoq tipli sıxlaşdırıcı FM sistemli 46 

kanallı rəqəm tipli TDM avadanlığına dəyişdirilmişdir.
İngiltərə və Rusiya (Sankt-Peterburq) ilə birbaşa teleks, Qazaxıstanla teleqraf 

rabitəsi təşkil edilmişdir.
Rabitə Nazirliyi ilə dünyanın 117 ölkəsinin eyni qurumları arasında beynəlxalq 

telefon, teleqraf, teleks və poçt rabitəsi xidmətləri üzrə qarşılıqlı hesablaşma 
aparılmışdır. 1997-ci ildə nəzərdə tutulan 11 mlrd.manat əvəzinə 14,7 mlrd.manat 
gəlir əldə edilib. 1996-cı ilə nisbətən gəlir planı 31,8 faiz artmışdır.

Rabitə Nazirliyinin 112 saylı 18.07.97-ci il tarixli əmri ilə "İnam telefonu" təşkil 
edilmiş, əhaliyə rabitə xidmətlərinin göstərilməsində olan nöqsanlar istifadəçilər 
tərəfindən bilavasitə bildirilmiş və rabitə müəssisələri tərəfindən qısa müddətdə 
aradan qaldırılmışdır.

Rabitə birlik və müəssisələri 1997-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində ilin əsas texniki-iqtisadi göstəricilərinin yerinə
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yetirilməsini təmin etmişlər.
1997-ci ilin tarif gəliri proqnozu 253,1 mlrd.manat əvəzinə 316,2 mlrd.manata, 

əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi 138,2 mlrd.manat əvəzinə 166,3 
mlrd.manata çatdırılmışdır.

1997-ci ildə dövlət büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 100,9 mlrd.manat vəsait 
ödənilmişdir. Qeyd edək ki, belə ödəniş ilk dəfə olmuşdur.

Əsas telefon aparatları sayının artımı proqnozu 169,4 faiz yerinə yetirilmişdir. 
Bu göstəricini "Aztelekom" İB 154,2 faiz, BTRİB 191,6 faiz yerinə yetirmişdir.

Telefon çəkilişi üzrə proqnoz əvvəlki illərlə müqayisədə ilk dəfə olaraq 
artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir.

Əgər nazirlik üzrə tarif gəliri 1997-ci ilin birinci yarımilində 154,9 mlrd.manat 
olmuşdursa, 1997-ci ilin 9 ayı ərzində 235,7 mlrd.manat olmuşdur.

1997-ci ildə rabitə sahəsində tənəzzülün qarşısı alınmış, dağıntıya məruz 
qalmış sahələrin bərpası, televiziya və radio proqramlarının yayım 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi işlərinə başlanılmış, rabitənin əhaliyə 
yaxınlaşdırılması məqsədilə yeni xidmət növləri tətbiq edilmiş, beynəlxalq 
kanalların və bir sıra ATS-lərin nömrə tutumu artırılmış, maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olunmuş, işçilər arasında nizam-intizam 
möhkəmləndirilmiş, yüksəkixtisaslı kadrların seçilib yerləşdirilməsi həyata 
keçirilmiş, rabitədə kök salmış rüşvətxorluğun, hərc-mərcliyin qarşısının 
alınması üçün ciddi tədbirlər görülməyə başlanmışdır.

"Azərbaycan Respublikasında rabitə vasitələrinin və qurğularının 
mühafizə qaydaları", "Fərdi rabitə şəbəkələrinin ümumi rabitə şəbəkələrinə 
qoşulması qaydaları" və "Poçt rabitəsinin dirçəliş və inkişaf proqramı" 
hazırlanmışdır.

1997-ci ildə tarif gəliri proqnozu 316,2 milyard manata çatdırılmış, dövlət 
büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 100,9 milyard manat vəsait ödənilmişdir.

Növbəti - 1998-ci ilə genişmiqyaslı tərəqqi və dönüş üçün etibarlı zəmin 
yaradılmış, 1998-ci ilin büdcəsi ilk dəfə olaraq kollegiyada müzakirə edilərək 
qəbul olunmuş və yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanmış və onun 
icra mexanizmi, həmçinin maliyyə təminatı həll olunmuşdur.

Rabitə Nazirliyinin kollegiyası:

Əhmədov Nadir Alı oğlu - sədr
Cəfərov Nazim Kazım oğlu - üzv
Əliyev Rafiq Həzər oğlu üzv
Hüseynov Ömər Mustafa oğlu - üzv
İsmayılov Radiq Carçı oğlu - üzv
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Rabitə nazirinin müşavirləri:

Ümumi məsələlər üzrə müşavir - Əliyev Sabir Süleyman oğlu
Hüquq məsələləri üzrə müşavir - İbrahimova Sevil Əhtəm qızı

Rabitə Nazirliyinin idarə və şöbə rəisləri:

İşlər idarəsinin rəisi 
Nəzarət-təftiş idarəsinin rəisi 
Telekommunikasiya idarəsinin rəisi 
Poçt rabitəsi və nəqliyyat 
şöbəsinin rəisi
Mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi 
Maliyyə şöbəsinin rəisi 
Əmək, əmək haqqı və kadrlar 
şöbəsinin rəisi 
İnvestisiya şöbəsinin rəisi 
I və Səfərbərlik şöbəsinin rəisi

- Hətəmov Müsavər Murtuz oğlu
- Səlimov Ramazan Babaəli oğlu
- Cəfərov Nazim Kazım oğlu

- Manafov Vahid Ağalar oğlu
- Məmmədov Vaqif Məhəmmədəli oğlu
- Məmmədov Nadir Məmməd oğlu

- İbrahimova Məsumə Məmməd qızı
- Bilalov Məmmədrəsul Yaqub oğlu
- Səmədov Elman Əjdər oğlu
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1998: RABİTƏDƏ DÖNÜŞ İLİ

Bir neçə il bundan əvvəl rabitə sistemində illərdən bəri yaranmış ağır 
problemlərin həllini tapmaq, ümumi vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək, bu 
sahəni inkişaf etdirərək dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaq mühüm 
vəzifəyə çevrilmişdi. Çünki rabitə sistemində yaranmış gerilik xalq 
təsərrüfatının digər sahələrinin də inkişafına mənfi təsir göstərirdi.

Rabitənin ən əsas və öncül hissəsi olan telefon rabitəsinin inkişaf səviyyəsi 
respublikamızda o qədər də ürəkaçan deyildi. Bu, əlbəttə, vaxtilə rabitəyə laqeyd 
münasibət göstərilməsinin nəticəsi idi.

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hələ 1974-cü ildə respublika rəhbərliyinin Bakıda 
telefon rabitəsinin inkişafı haqqında xüsusi qərarı olmuşdur. Bu qərardan sonra 
isə nəinki paytaxtda, həmçinin respublikanın bir çox bölgələrində yeni telefon 
stansiyaları tikilmiş, telefonlaşdırma işləri geniş vüsət almışdı.

Rabitə yüksək templə inkişaf etməyə başlamışdı. O vaxt respublikaya 
rəhbərlik edən Heydər Əliyevin bu vacib sahəyə xüsusi diqqəti və şəxsi 
təşəbbüsü sayəsində əldə edilmiş nailiyyətlər onun 1982-ci ildə Moskvaya - 
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə getməsindən sonra çox 
təəssüf ki, sonrakı rəhbərlər tərəfindən davam etdirilmədi. Daha doğrusu, bu 
vacib sahənin diqqətdən kənarda qalması nəticəsində rabitənin ümumi inkişafı 
dayanmış, rabitə xidmətinin səviyyəsi aşağı düşmüş, keyfiyyət həddən artıq 
pisləşmiş, baxımsızlıq ucbatından rabitə obyektlərinin texniki imkanları daha 
da ağırlaşmışdı.

Bu hal uzun sürə bilməzdi. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıxmaq, milli 
rabitəmizin inkişafını lazımi axara salmaq gərək idi. Belə bir vaxtda Rabitə 
Nazirliyinin rəhbərliyində kadr dəyişikliyi edildi.

1997- ci ilin ikinci yarısından etibarən rabitənin inkişafı istiqamətdə hazırlıq 
işlərinə başlandı və cari tədbirlər həyata keçirildi. Yəni respublikamızın bərbad 
vəziyyətdə olan rabitə təsərrüfatını dirçəltmək, inkişaf etdirmək, bu inkişafı 
ilbəil sürətləndirmək üçün möhtərəm prezidentimizin tapşırığı ilə inkişaf 
konsepsiyası hazırlandı və dərhal fəaliyyət mexanizmi yaradıldı.

1998- ciildə rabitəçilərin gərgin əməyi və səyi nəticəsində bir sıra nailiyyətlər 
əldə edilmişdir. Belə ki, 98-ci ilin 9 ayı ərzində nazirliyin birlik və müəssisələri 
üzrə 274,9 milyard manat tarif gəliri əldə olunaraq, tapşırıq proqnoz nəzərdə 
tutulduğundan 7,9 milyard manat çox yerinə yetirilmiş, istismar xərclərinə isə 
nəzərdə tutulduğundan 8 milyard manat az vəsait sərf olunmuşdur. İlin sonuna 
tarif gəliri 390,1 milyard manat yerinə yetirilmişdir.

İnvestisiya qoyuluşuna sərf olunmuş 108,7 milyard manatdan 101,1 milyard 
manatı Rabitə Nazirliyinin daxili imkanları, qalan hissəsi xarici kredit resursları
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hesabına həyata keçirilmiş, telekommunikasiya şəbəkəsinin rekonstruksiyası 
müvəffəqiyyətlə aparılmışdır.

Əgər büdcə ödənişlərini əvvəlki illərlə müqayisə etsək çox şey aydın olar. 
Rabitə Nazirliyi 1996-cı ildə dövlət büdcəsinə 47,9 milyard manat ödəmişdisə, 
1998-ci ildə bu rəqəm 83 milyard manata çatdırılmışdır.

Rabitə Nazirliyinin qısa müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlərin əsas səbəbi işə 
münasibətin dəyişdirilməsi və əvvəllər yol verilmiş israfçılığa, dağıntılara son 
qoyulması olmuşdur.

Rabitə Nazirliyinin yeni' rəhbərliyi rabitəni ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
yollar axtarırdı. Dünyanın tanınmış şirkətlərini Azərbaycana cəlb etməklə yeni 
texnologiyanı mənimsəmək əsas məqsəd kimi ön plana çəkilmişdi.

1998-ci ilin əvvəlində Rabitə Nazirliyi ilə Türkiyənin "Teletaş" şirkəti 
arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Bakıda müasir standartlara cavab verən 
elektron tipli avtomat stansiyaların quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Ümumi 
dəyəri 7 milyon 294 min 140 ABŞ dolları olan müqaviləyə əsasən Bakıda 69.500 
telefon nömrəsinin istifadəyə verilməsi, 96, 31, 24, 54 və 59 saylı ATS-lərin 
dəyişdirilərək elektron tipli stansiyalarla əvəz olunması nəzərdə tutulurdu.

Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin 75 illik yubileyi ərəfəsində bır neçə 
rabitə obyekti istifadəyə verildi. Bunlardan biri texniki və mənəvi cəhətdən 
köhnəlmiş 96 saylı ATS-in yerində qurulmuş 40/41 indeksi ilə işləyən stansiya 
oldu. Bir neçə aydan sonra isə 30/31 və 50 indeksli ATS-lər yüksək keyfiyyətlə 
paytaxt sakinlərinin istifadəsinə verildi. İlin son günündə 54/59 indeksi ilə 
işləyən ATS-in istismara verilməsi də təmin edildi.

May ayının 10-da hörmətli prezidentimizin ad günü- 75 illik yubileyi şərəfinə 
tamamilə yenidən qurulmuş 40/41 indeksi ilə fəaliyyətə başlayan və 17 min 
abunəçiyə xidmət göstərəcək yeni avtomat telefon stansiyasının açılış mərasimi 
keçirildi.

Toplantıda rabitə naziri Nadir Əhmədov çıxışına ölkə prezidentinin ad günü 
münasibəti ilə təbriklərlə başladı:

-Bu .gün xalqımızın böyük oğlu, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əlirza oğlu 
Əliyevin ad günüdür. Bu münasibətlə sizi və bütün dünya azərbaycanlılarını 
ürəkdən təbrik edirəm. Dünyanın ən böyük siyasi xadimləri sırasında özünün 
təkrarolunmaz dəst-xətti ilə seçilən müdrik ağsaqqalımıza Allahdan möhkəm 
cansağlığı və onun bütün arzularının həyata keçməsini diləyirəm. Bildiyiniz 
kimi hörmətli prezidentimiz rabitənin həyatda rolunu yüksək qiymətləndirir, onun 
inkişafına böyük qayğı və diqqət göstərir. Dövlət səviyyəsində yaradılmış münbit 
şəraitdən səmərəli istifadə etməyə çalışan rabitəçilərimiz 1998-ci ili dönüş ili 
elan etmişlər. Son bir neçə ayda çəkilmiş gərgin zəhmət artıq öz bəhrəsini 
verməyə başlayıb. Mayın 8-də Qubada, 9-da Naxçıvanda, bu gün isə Bakıda 
xalqımızın istifadəsinə verilən müasir avtomat telefon stansiyaları məhz həmin 
zəhmətin şirin bəhrələridir. Biz elan etdiyimiz kimi, bu il rabitədə köklü
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dəyişikliklər etmək, ilin sonunadək respublikada 120 min, o cümlədən Bakıda 
70 minə yaxın telefon nömrəsini əhalinin istifadəsinə vermək niyyətindəyik. 
Növbəti illərdə isə bu rəqəmlər daha yüksək olacaq. Ümumiyyətlə, 2004-cü 
ilədək Azərbaycanda rabitə sistemi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəki 
səviyyəyə qaldırılacaqdır. Telefon rabitəsinin digər növlərindən də bəhrələnmək 
üçün dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əlaqələrimizi genişləndiririk.

Nazir N.Əhmədov rabitəçilərin qarşısında dayanan mühüm vəzifələr barədə 
ətraflı söhbət açdıqdan sonra istifadəyə verilmiş hər bir telefonla xoş mücdələr 
eşidilməsini arzu etdi.

Toplantıda Elmlər Akademiyasının prezidenti, millət vəkili Fəraməz 
Maqsudov, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri, Nəsimi və Nərimanov rayon İcra 
Hakimiyyəti başçıları və başqaları çıxış edərək Rabitə Nazirliyinin rəhbərliyinə, 
yeni müəssisələrin tikinti-quraşdırma işlərində əmək sərf etmiş bütün
ıabitəçilərə təşəkkürlərini bildirdilər və onlara yeni-yeni uğurlar arzuladılar.

1998-ci ilin bütün əlamətdar hadisələrini əmək nailiyyətləri ilə qarşılayan 
rabitəçilər xalqımızın uzun illər həsrətində olduğu dövlət müstəqilliyinin 
ildönümündən və möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin andiçmə mərasimin
dən cəmi 3 gün sonra 30/31 saylı ATS-i istifadəyə verdilər.

Yeni Günəşli qəsəbəsində 77 saylı ATS-in genişləndirilməsi sayəsində 1280 
telefon nömrəsi istifadəyə verilmişdir. Qəsəbədə yaşayan 580 nəfər güzəştli 
vətəndaşın ehtiyacı ödənilmişdir.

Sentyabrın 29-da 77 saylı ATS-də qurulmuş yeni avadanlıqların istismara 
verilməsi münasibətilə keçirilən geniş toplantıda çıxış edən rabitə naziri Nadir 
Əhmədov Yeni Günəşli yaşayış massivində telefonlaşdırma işlərinin
aparılmasını yüksək qiymətləndirərək nəinki Bakının, eləcə də respublikamızın 
bir sıra bölgələrində telefonlaşdınnanın sürətlə aparıldığını və yaxın illərdə 
ölkəmizin heç bir yerində telefon rabitəsi problemi qalmayacağını toplantı 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır. O, görülmüş və görüləcək genişmiqyaslı 
quruculuq işlərinin ölkə prezidentinin qayğısı sayəsində mümkün olduğunu 
xüsusi vurğulamışdır.

Suraxanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov, "Netaş" 
şirkətinin nümayəndəsi, məcburi köçkün Sadıq Məmmədov, kooperativ binanın 
sədri Eldar Nəbiyev çıxış edərək rabitəçilərin zəhmətini yüksək qiymətləndirmiş 
və Rabitə Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində bir-birinin ardınca 
təhvil verilən rabitə obyektlərinin ictimaiyyətin nəzərindən qaçmadığını 
bildirmişlər.

"Teletaş" şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə görə 98-ci il ərzində 5 rayonda- 
Abşeron, Quba, Dəvəçi, Oğuz və Qax rayonlarında müasir tipli elektron avtomat 
telefon stansiyaları quraşdırılmış, həmin rayonların sakinləri müasir dünya 
standartlarına uyğun rabitə xidmətlərindən istifadə edirlər.

Füzulinin işğaldan azad olunmuş Horadiz qəsəbəsində 252 nömrəlik ATS-in
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istifadəyə verilməsi və bu rayonun kodunun bərpa olunması təqdirəlayiq hadisə 
olmuşdur.

1998-ci il ərzində Rabitə Nazirliyi xalqımıza göstərilən rabitə xidmətlərinin 
kəmiyyət və keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, abunəçilərin haqlı narazılığına səbəb 
olan nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində də mühüm işlər aparmışdır.

Əhalidən daxil olmuş ərizələrdə qeyd edilən şikayət və təkliflər nəzərə alınaraq 
rabitə birlik və müəssisələrinə rabitə nazirinin imzası ilə 18.09.98-ci il tarixli TKŞ- 
51/1967 saylı məktub göndərilmişdir. Məktubda müəssisə rəhbərlərinə tapşırılırdı:

1. 1 oktyabr 1998-ci il tarixdən başlayaraq telefon çəkilişi və aylıq abunə haqqını 
güzəştlə ödəyən vətəndaşlardan;

- telefonların fərdiləşdirilməsi üçün birdəfəlik haqq alınmasın.
- Hər hansı bir səbəbdən telefonları bağlanarsa, yenidən şəbəkəyə qoşulması 

zamanı bərpa haqları alınmasın.
2. Güzəştli vətəndaşlara telefon çəkilişi halları istisna olmaqla, abunəçilərin 

razılığı olmadan telefonlarının cütləşmə sxemi ilə qoşulması 01.10.98-ci il tarixdən 
dayandırılsın.

3. Aparılan danışıqların səhv qeydiyyatının qarşısını almaq üçün bütün ATS- 
lərdə AON və digər qurğuların qısa müddətdə yoxlanıb tənzimlənməsi təmin 
edilsin.

4. Zədələnmiş telefonların maksimum 3 gün müddətində normal iş rejimi təmin 
edilsin.

5. Telefonların borca görə xəbərdarlıq edilmədən bağlanması qəti qadağan 
edilsin.

6. Mobil telefonlara zəng edilərkən anons məlumatı alınan hallarda danışıq 
haqqının qeyd olunub-olunmaması BTRİB-in laboratoriyası tərəfindən yoxlanılsın 
və həftədə bir dəfə nazirə məlumat verilsin, 1 ay müddətində.

7. Avtocavab qurğusu ilə aparılan beynəlxalq danışıq keçən telefonların siyahısı 
nazirə təqdim edilsin. Müddəti 2 gün.

8. Pul baratlarını ödəməyən poçt şöbələrinin siyahısı nazirə təqdim edilsin. 
Müddəti 2 gün.
9. Poçt şöbələrinin iş rejimi mütəmadi yoxlanılsın və iş rejiminə əməl olunması 

təmin edilsin.
10. 01.10.98-ci il tarixdən başlayaraq danışıq borcu 500.000 manatdan çox olan 

telefonlar üçün qəbzlər operativ olaraq çap olunsun və abunəçiyə çatdırılsın.
11. Poçt şöbələrində teleqraf və faks aparatlarının normal işləməsi təmin edilsin.
12. Məktublar şöbəsi, NTİ: Rabitə xidmət sahələrində təsdiq olunmuş 1 saylı 

preyskurantın düzgün tətbiqi, ödənişlərin düzgün alınması, tarif qiymətləri barədə 
elan və məlumatların olması yoxlanılsın, təmin edilsin və nazirə məlumat verilsin. 
Müddəti 10 gün.

1998-ci ildə "Teleradio" İB-də çox iş görülmüşdür. Respublikada milli televiziya 
proqramlarının yayımı yaxşılaşdırılmış, texniki siyasətdə köklü dəyişikliklər
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aparılmış, mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş radio-rele xətləri tədricən 
istismardan çıxarılmış və əvəzində elektro-blok sistemində fasiləsiz işi təmin 
etmək üçün dizel generatorlarının tətbiqi genişləndirilmişdir. Bu mütərəqqi 
texnologiyanın tətbiqi Bakıda yayımlanan televiziya verilişlərinin Yardımlı, 
Gəncə, Quba, Şamaxı, Qusar, Xızı və başqa 40-dan çox bölgədə quraşdırılan peyk 
qəbuledicilərinin və stansiyaların köməyi ilə qəbul edilməsinə imkan vermişdir. 
Saatlı və Yardımlı rayonlarında yeni televiziya stansiyaları, Füzulinin Horadiz 
qəsəbəsində ötürücü quraşdırılıb istifadəyə verilmişdir. Dəvəçinin məcburi 
köçkünlər yaşayan Qarabağlılar və Ağdamın Quzanlı kəndlərində də yeni 
televiziya stansiyaları quraşdırılmışdır.

"Teleradio" İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri daxili imkanlar hesabına Ağdam 
rayonunun Quzanlı kəndində AzTV-1 televiziya proqramının yayımı üçün gücü 
100 vt olan televiziya stansiyasını istismara vermişlər.

Bu stansiya yeni quraşdırılmış peyk qəbuledicisi vasitəsilə AzTV-1 proqramını 
peykdən qəbul edərək, 29-cu televiziya kanalında efirə yayımını təmin etmişdir.

1998-ci il avqust ayının 14-də Dəvəçi rayonunun Qarabağlılar qəsəbəsində 
yaşayan məcburi köçkünlərə Rabitə Nazirliyinin humanitar yardımı paylanarkən 
qaçqın və məcburi köçkünlər rabitə naziri Nadir Əhmədovdan burada televiziya 
stansiyasının qurulmasını xahiş etmişlər. Nazirin xüsusi göstərişi ilə "Teleradio" İB 
10 gün müddətində orada 100 vt gücündə, 10 min dollar dəyərində televiziya 
stansiyasını quraşdırıb istifadəyə vermişdir. Köçkünlər respublikada cərəyan 
edən ictimai-siyasi vəziyyətə münasibətlərini bildirmiş, ölkə prezidentinin 
siyasətini dəstəklədiklərini və prezident seçkilərində ona səs verəcəklərini 
vurğulamışlar. Onlar göstərilən diqqət və qayğıya 'görə respublika prezidentinə 
dərin minnətdarlıqlarını ifadə etmişlər.

Rabitə Nazirliyi və Gürcüstan rabitə müdiriyyəti arasında Bakıda imzalanmış 
protokola müvafiq olaraq, Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan Dmanisi və Bolnisi 
bölgələrində AzTV-1 proqramının peykdən qəbulu və yayımı təşkil edilmişdir.

Bakı-Badamdar-Ələt, Əli-Bayramlı, Biləsuvar, Cəlilabad, Lənkəran, Lerik, 
Yardımlı magistral radio-rele xətlərində böyük rekonstruksiya işləri aparılmışdır.

"Poçt rabitəsinin dirçəliş və inkişafı" adlı mühüm sənədin hazırlanaraq həyata 
keçirilməsi nəticəsində bərbad vəziyyətə düşmüş poçt rabitəsi qısa müddətdə 
canlanmağa başladı. Əvvəllər dotasiya ilə birtəhər yaşayan poçt rabitəsi indi özü- 
özünü xilas edir.

1998-ci ildə poçt rabitəsi müəssisələrində ənənəvi poçt xidmətlərindən əlavə 
digər xidmətlərdən də istifadə olunmuşdur. Faks, surətçıxaıma, kommersiya 
xidmətləri, şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqlarının təşkili və haqqının 
yığılması, elektrik enerjisi haqlarının qəbulu rabitə şöbələri tərəfindən yerinə 
yetirilmişdir. Bu da müəssisənin rentabelliyini təmin etməklə yanaşı, həm də 
əhalinin rahatlığı, saatlarla vaxt itirməməsi, artıq əziyyət çəkməməsi 
baxımından çox önəmli olmuşdur.
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Rabitə naziri N.Əhmədovun 1997-ci il dekabrın 2-də imzaladığı "Poçt 
rabitəsinin 1998-2003-cü illər üçün inkişaf konsepsiyasf'nm fəaliyyətdə olması 
nəticəsində 98-ci ildə poçt rabitəsinə bir manat də əlavə vəsait ayrılmadı. Halbuki 
əvvəlki hər bir ildə Rabitə Nazirliyi poçt rabitəsinə 10 milyard manat yardım 
ayırırdı.

1998-ci ilin yanvarında "Azərekspresspoçt" rabitə müəssisəsi istismar 
fəaliyyətinə başlamış və artıq Bakıda beynəlxalq ekspresspoçt göndərişlərinin 
qəbulu və çatdırılması yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

Poçt rabitəsinin müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilməsi də ön plana 
çəkilmişdir. Təkcə 1998-ci ildə poçt rabitəsi sahəsində 57 ədəd kompüter- 
terminal, 279 ədəd faks aparatı, 140 ədəd radiotelefon, 107 ədəd surətçıxaran 
aparat tətbiq olunmuşdur. Müasir tipli poçtamt binalarının tikintisinə də diqqət 
yetirilmişdir. İl ərzində Dəvəçi, Abşeron, Əzizbəyov, Siyəzən, Balakən, 
Kürdəmir, Qax və Oğuzda müasir tələblərə uyğun poçtamt binaları istifadəyə 
verilmişdir.

İş şəraiti həddindən artıq ağır olan, günün tələblərinə cavab verməyən Siyəzən 
Poçtamtı yeni, müasir tipli, hər cür texniki və məişət avadanlıqları ilə təchiz 
olunmuş binaya köçürülmüşdür.

Yeni obyektin açılış mərasimində çıxış edən rayon rəhbərliyi, yerli ziyalılar 
və rabitəçilər siyəzənlilərə yeni il hədiyyəsi olan bu obyektin istifadəyə 
verilməsini ölkə prezidenti Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində nail 
olunduğunu vurğulamış, bu qayğıya əməli işlə cavab verəcəklərini bildinnişlər. 
Çıxış edənlər rabitəçilərimizin qazandıqları parlaq qələbələrlə fəxr etdiklərini 
söyləmişlər.

1998-ci il fevralın 16-da Naxçıvan Texniki İstismar Rabitə İdarəsi ilə Cənubi 
Koreyanın "DEU Telekom" şirkəti arasında ümumi dəyəri 12 milyon 650 min 
dollar olan böyük bir müqavilə imzalanmışdır. Naxçıvanda mövcud 20 min 
nömrəlik ATS-in rekonstruksiyasından əlavə 14 min yeni telefon nömrəsi 
istifadəyə verilməsini nəzərdə tutan bu müqavilənin reallaşması tam başa 
çatdırıldıqdan sonra Muxtar Respublikada telefon problemi tamamilə aradan 
qaldırılmışdır. May ayının 9-da müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin birinci 
mərhələsi başa çatdırılmışdır. İlin sonunadək isə Naxçıvan şəhərində 5000, 
Şərurda 3072, Sədərək, Babək və Şahbuz rayonlarının hər birində 1024, Culfa və 
Ordubadda isə 2048 nömrəlik ATS-lər istifadəyə verilmişdir.

Rabitə Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan tərəfindən 
blokadasını nəzərə alaraq məqsədyönlü işlər aparmış və burada telefon rabitəsinin 
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görməkdə davam etmişdir.

Bundan başqa, 98-ci ildə nazirliyin daxili imkanları hesabına Almaniyadan 
avadanlıq alınmış, Bakı ilə Naxçıvan arasında mövcud telefon rabitəsi 
kanallarının sayı 75-dən 190-a, Bakı-Moskva istiqamətində 120-yə, Bakı-Ağstafa. 
Yevlax, Mingəçevir, Dəvəçi istiqamətində hər birində 60 kanal əlavə olaraq
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təşkil edilmiş, Gəncə-Samux arasında RRX avadanlığı quraşdırılmışdır.
1998-ci ildə Bakı telefon şəbəkəsində stansiyalararası rabitənin keyfiyyətini 

artırmaq məqsədilə İ KM və FLUX avadanlıqları tətbiq etməklə 4500-dən çox 
kanal istifadəyə verilmişdir. "09" xidməti və kroslar kompüterləşdirilmiş, telefon 
nömrələri üzrə informasiyaların verilməsi, MHM-lə kroslar arasında kağızsız iş 
əlaqəsi qurulmuşdur. Şəbəkə qida qurğularının təmiri, magistral və birləşdirici xətt 
kabellərinin hava təzyiqi altına qoyulması üzrə də məqsədyönlü işlər 
görülmüşdür.

Rabitə Nazirliyi öz fəaliyyətini daim genişləndirmişdir. Türkiyənin "Akpinar" 
şirkəti ilə birlikdə 1998-ci ildə yaratdığı "Azərin" müəssisəsi internet xidməti ilə 
məşğul olur. Beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulan bu müəssisənin göstərdiyi 
xidmət digər özəl müəssisələrin xidmətindən xeyli ucuzdur.

1998-ci ildə Azərbaycan-Amerika birgə müəssisəsi olan "KATEL" şirkəti 
respublikamızda simsiz telefonların tətbiq edilməsinə başlamışdır. Artıq Bakıda 
simsiz telefon fəaliyyət göstərir. Bu telefonların sayının 10 minə çatdırılması 
nəzərdə tutulub.

Rabitə Nazirliyinin yaranmasının 80 illik yubileyi ərəfəsində müstəqil 
Azərbaycan vətəndaşlarının ixtiyarına yeni bir rabitə xidməti verilmişdir.

1998-ci il oktyabrın 10-da audioteks "Alo-İnform"un rəsmi açılış mərasimi 
olmuşdur. Şirkətin baş direktoru təntənəli mərasim iştirakçılarına yeni xidmət 
növünün mahiyyətindən danışaraq göstərmişdir ki, bu xidmətin məqsədi əhaliyə 
telefon vasitəsi ilə fasiləsiz olaraq, bütün gün ərzində elm, mədəniyyət, 
iqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil, idman və s. sahələrdən aktual, operativ məlumatlar 
vermək, Azərbaycanın görkəmli incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin 
telefonda öz səsi ilə söhbətini eşitmək, müxtəlif əyləncə xarakterli oyunlara 
qatılmaq imkanı verməkdir. Audioteks xidmətini həyata keçirən tam xarici 
investisiyalı "Alo-İnform" şirkəti müştərilərlə "Aztelekom" İB-nin mərkəzi 
stansiyasında quraşdırılmış telefon vasitəsi ilə əlaqə yaradır. Bu xidmətlərdən 
istifadə etmək istəyənlər əvvəlcə 8-58 nömrələrini yığıb sonra isə isə kütləvi 
informasiya vasitələrində yayımlanan servis xətlərinin konkret nömrələrini 
yığmaqla istədikləri xidmət növünə çıxmaq imkanına malikdirlər.

"Alo-İnform"un açılışında rabitə naziri Nadir Əhmədov rabitəmizin keçdiyi 
şərəfli yoldan, görülən işlərdən danışaraq bidirmişdir ki, dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrində 300-dən çox əlavə xidmət növləri vardır. İndi təqdim edilən bu 
xidmət növü də həmin qəbildəndir və onun gələcəyi, əhəmiyyəti böyükdür. Bu, 
hər şeydən əvvəl, adamların az vaxt sərf etməklə, az məsrəflə bilik və 
dünyagörüşlərinin genişləndirilməsinə imkan yaradacaqdır. Xidmətin təkcə 
yaşlılar üçün deyil, həm də uşaqlar üçün nəzərdə tutulması da təqdirə layiqdir. 
Xidmətin təşkili vətəndaşların işlə təminində də səmərəlidir. Belə ki, burada ilk 
mərhələdə 15 nəfər soydaşımız çalışacaq, müxtəlif növlər üzrə proseslərdə 
iştirak edəcək elm, incəsənət, mədəniyyət, məişət adamlarının sosial vəziyyətinə
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də təsir göstəriləcəkdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı səfiri Qədri Ecvet Tezcan çıxışında 

yeni xidmət sahəsinin istifadəyə verilməsinin əhəmiyyətindən danışaraq qeyd 
etmişdir ki, bu, Azərbaycanın dünyaya açılmasının, Azərbaycanın dünyaya və 
dünyanın Azərbaycana maraqlarının, Azərbaycanın Qafqazda ən mövqeli ölkə 
olmasının təsdiqidir.

Səfir daha sonra qardaş Azərbaycanda türk iş adamlarının fəaliyyətinin 
genişləndirilməsində, onların müstəqil ölkəyə qardaşlıq köməyi göstərilməsinə 
şərait yaradılmasında respublikanın prezidenti Heydər Əliyevin qayğısını xüsusilə 
vurğülamışdır:

-Bu xidmət sahəsinin yaraddması möhtərəm prezidentin və rabitə nazirinin 
diqqətinin bəhrəsidir. Əgər onlar bu şirkətləri cəsarətləndirməsəydilər, kömək 
etməsəydilər bu şirkətlər xidmət yaraddmasına sərmayə qoymazdı. Bu fəaliyyət 
tərəqqi və demokratiyanın təzahürüdür.

Rabitə nazirinin 18.08.98-ci il tarixli 239 saylı "Azərbaycanda rabitənin 
yaradılmasının 80 illiyinin keçirilməsi haqda" əmrinə müvafiq olaraq 14-15 
sentyabr 1998-ci il tarixlərində sahə işçilərinin fədakar əməyini və müasir həyatını 
tərənnüm edən mahnılar müsabiqəsi keçirilmişdir.

Müsabiqədə bütün Azərbaycan vətəndaşları - professional və həvəskar 
bəstəkarlar iştirak etmək hüququ qazanmışlar.

26 mahnının təqdim olunduğu müsabiqəyə heç bir yerdə ifa və dərc olunmamış 
mahnılar buraxılmış və qaliblər müəyyən edilmişdir.

Birinci yerə layiq görülmüş "Rabitəçi" mahnısının müəllifləri: bəstəkar - 
Cavanşir Quliyevə 2 milyon 500 min manat, şair - Dilsuz Mustafayevə 1 milyon 500 
min manat, ikinci yerə layiq görülmüş "Poçtalyon" mahnısının müəllifləri: bəstəkar 
- Süleyman Ələsgərova 1 milyon 500 min manat, şair - Zəlimxan Yaquba 750 min 
manat, üçüncü yerə layiq görülmüş "Telefon" mahnısının müəllifləri: bəstəkar - 
Cabbar Musayevə 1 milyon manat, şair - Nüsrət Kəsəmənliyə 500 min manat 
məbləğində mükafat ayrılmışdır.

Rabitə Nazirliyi müharibə veteranlarının, əlillərin, şəhid ailələrinin və digər 
imtiyazlı vətəndaşların rabitəyə olan ehtiyacını ödəmək üçün bir sıra mühüm 
tədbirlər həyata keçirmiş, 98-ci ildə 9 mindən çox güzəştli vətəndaşın mənzilinə 
telefon çəkilmişdir.

Rabitə Nazirliyi xeyriyyəçilik tədbirlərinin həyata keçirilməsini də öz işinin 
əsas istiqaməti hesab edir. Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargahının Rabitə Qovşağı 
yaradılmasının 6-cı ilinin tamam olması münasibətilə 4 aprel 1998-ci ildə "N" 
hərbi hissəsinə pul mükafatının verilməsi də bu deyilənlərin təsdiqidir.

Bu istiqamətdə Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri 6 aprel 1998-ci ildə 
Respublika Əfqanıstan Veteranları İttifaqında olmuş, 10 nəfər veteranın hər 
birinə 300.000 manat məbləğində Qurban bayramı münasibəti ilə yardım 
göstərmişlər. Əfqanıstan Veteranları İttifaqı idarə heyətinin sədri, istefada olan
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polis kapitanı Tərlan Eyvazov çıxışında:
-''Bir neçə ayın ərzində Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri ikinci dəfədir ki, 

burada olur və üzvlərimizə maddi yardım göstərirlər. Kömək əllərini vaxtaşırı 
bizim veteranlara uzatdıqlarına görə nazir Nadir Əhmədov başda olmaqla 
hamınıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm, ''-demişdir.

1998-ci ildə rabitəçilərin sosial vəziyyəti yaxşılaşmış, əmək haqqı 50 faiz 
artırılmış, rabitə sahəsində 2-3 il və daha artıq işləyənlərə bir sıra güzəştlər 
müəyyən olunmuşdur.

"Rabitə işçilərinə 'güzəştlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Rabitə 
Nazirliyi kollegiyasının 11.03.98-ci il tarixli 01 saylı qərarı ilə 1998-ci ilin mart 
ayından aşağıdakı güzəştlər qəbul edilmişdir:

1. 2 ildən artıq respublika rabitə müəssisələrində işləyən işçilərin 
mənzilindəki telefon və radio üçün aylıq abunə alınmasın.

2. Rabitə müəssisələrində 3 il fasiləsiz işləyən rabitəçilərin evinə növbədən
kənar telefon çəkilsin və 10 ildən yuxarı iş stajı olan rabitəçilərin mənzilinə isə 
telefon müəssisənin hesabına çəkilsin.

3. 6 yaşına kimi 2 və daha çox uşağı olan qadınların həftəlik iş həcmi 35 saat 
müəyyən edilsin (əmək haqqı saxlanılmaq şərti ilə).

4. 2 ildən artıq işləyən fəhlə kateqoriyasından olan işçilərin məzuniyyətləri 
30 təqvim gününə çatdırılsın.

5. 2 ildən artıq işləyən işçilərə Respublika Komitəsi tərəfindən ayrılan 
sanatoriya və başqa istirahət yerlərinə yollayışların qismən dəyəri müəssisələr 
tərəfindən ödənilsin.

6. 30 gündən artıq xəstəxanada yatan, cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalan, 
istehsalatda ağır zədə alan işçilərə 500000 (beş yüz min) manat məbləğində 
birdəfəlik yardım verilsin.

7. Rabitə sistemində işləyib, pensiyaya çıxan işçilərə iki vəzifə maaşı 
miqdarında birdəfəlik yardım göstərilsin və qeyd edilsin.

8. Rabitə sistemində iki ildən artıq işləyən işçinin ilk dəfə toyu olduqda ona 3 
gün haqqı ödənilən əlavə məzuniyyət verilsin və 500000 (beş yüz min) manat 
məbləğində birdəfəlik yardım göstərilsin.

9. İşçinin öhdəsində olan ailə üzvləri vəfat etdikdə ona 3 gün haqqı ödənilən 
məzuniyyət verilsin və 1000000 (bir milyon) manat məbləğində yardım edilsin.

10. İşçi məzuniyyətə gedərkən ona bir vəzifə maaşı məbləğində birdəfəlik 
yardım göstərilsin (müəssisənin imkanı daxilində).

11. Rabitə sistemində uzunmüddət (ən azı 20 il) işləyən, yubiley yaşları ilə 
(50,60, 70) əlaqədar, işçilərə 500000 (beş yüz min) manat məbləğində birdəfəlik 
yardım göstərilsin (müəssisənin imkanı daxilində).

12. 20 Yanvar şəhidlər günü ilə əlaqədar rabitəçi şəhid ailələrinə 300000 (üç 
yüz min) manat maddi yardım verilsin (müəssisənin imkanı daxilində).

13. "Əməkdar rabitəçi"lər telefon və radio çəkilişinin və aylıq pulunun
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ödənilməsindən həmişəlik azad olunsunlar.
14. Qəbul olunan güzəştlər mərkəzi aparatın işçilərinə də şamil olunsun.
Rabitə xidmətləri üçün tarif qiymətlərinin aşağı salınması da nazirliyin həyata 

keçirdiyi əhəmiyyətli tədbirlərdən olmuşdur.
Rabitə Nazirliyi 1998-ci il iyul ayının 9-da respublikamızın cənub bölgəsində 

baş vermiş zəlzələnin vurduğu ziyanın aradan qaldırılması məqsədilə ölkə 
prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamdan irəli gələn vəzifələri 
ləyaqətlə yerinə yetirmək üçün lazımi tədbirlər həyata keçirmişdir.

Nazirlik təbii fəlakətin törətdiyi dağıntıların bərpasına kömək məqsədilə 
Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının Respublika Beynəlxalq Bankındakı 
xüsusi hesabına 100 mln.manat köçürmüş, bölgədəki rabitə obyektlərində təmir- 
bərpa işləri aparmaq üçün 260 mln.manat ayırmışdır.

Rabitə Nazirliyi vəziyyəti ciddi nəzarətdə saxlamışdır. Bölgədə rabitəyə 
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması, uçmuş, çatlamış rabitə tikililərinin bərpa 
edilməsi üçün nazirliyin birlik və müəssisələri xeyli iş körmüşlər.

"Aztelekom" İstehsalat Birliyi tərəfindən bölgəyə 386 mln. manatlıq tikinti 
materialları, o cümlədən 41 ton sement, 1900 ədəd şifer, 418 kvadrat metr şüşə, 
2 ton S-3 məftili, 100 kiloqram polietilen, 500 kiloqram elektrod, 750 kvadrat 
metr dəmir lövhə, 800 ədəd mişar daşı və s. göndərilmiş, 3 ədəd dizel generatoru 
verilmişdir.

Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı rayonlarında rabitəçilər bütün işləri 
təxminən 15 günə başa çatdırmışlar.

Milli rabitəmizin inkişafı istiqamətində atılan addımları izlədikcə, bu sahədə 
aparılan irimiqyaslı müasirləşdirmə və genişləndirmə işlərini müşahidə etdikcə 
əldə edilmiş nailiyyətlərlə hər bir Azərbaycan vətəndaşı iftixar hissi keçirə bilər. 
Bütün bu nailiyyətlər rabitəçilərimizin bundan sonra da məhsuldar 
işləyəcəklərinə, respublikamızda rabitə sistemini dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələri səviyyəsinə çatdıracaqlarına güclü inam yaradır. Fədakar rabitəçilərimiz 
ölkə prezidenti Heydər Əliyevin rabitəyə olan etimadını doğrultmaq, onun diqqət 
və qayğısına əməli işlə cavab vermək üçün bütün imkanlarını səfərbər edərək 
1998-ci ildə var qüvvə ilə çalışmışlar.
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1998-Cİ İL PREZİDENT SEÇKİLƏRİ

Artıq tarixə dönmüş 1998-ci il 11 oktyabr xalqımızın taleyində ən əlamətdar 
günlərdən biri oldu. Həmin gün öz gələcək taleyini şərəflə yaşamaq, 21-ci əsrə 
ən güclü liderin rəhbərliyi ilə getmək üçün milyonlarla vətəndaş seçki 
məntəqələrinə gələrək Azərbaycan prezidenti seçkilərinə qoşuldu.

Seçkilərin normal şəraitdə keçirilməsi üçün rabitəçilərin də üzərinə bir sıra 
vəzifələr düşürdü. Ərazi seçki komissiyaları, seçki məntəqələri 
telefonlaşdırılmah, rabitə vasitələri ilə təmin edilməli idi. Bu məqsədlə rabitə 
nazirinin "11 oktyabr 1998-ci il tarixdə keçiriləcək Azərbaycan Respublikası 
prezidenti seçkilərinin rabitə vasitələri ilə təmin olunması barədə" 04.08.98-ci il 
tarixli 225 saylı əmri verildi və həmin əmr əsasında tədbirlər planı hazırlandı.

Əmrdə rabitə birlik və müəssisə rəhbərlərinin başçılığı ilə 5 gün müddətində 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin seçkilərini rabitə vasitələri ilə təmin edən 
operativ qrupların yaradılması, seçkiyə 20 gün qalmış dairə seçki komissiyalarının 
şəhər ATS-lərindən və BŞTQ-dən birbaşa telefonlarla təmin edilməsi və seçki 
məntəqələrinin telefonlaşdırılmasının başa çatdırılması, seçkilərə 10 gün qalmış 
şəhər (rayon) icra hakimiyyətlərinə seçkilərin başa çatmasına qədər istifadə üçün 
şəhərlərarası kommutatordan birbaşa telefon çəkilməsi və rabitə birlik və 
müəssisələrində məsul işçilərdən ibarət fasiləsiz növbə təşkil edilməsi, 20 gün 
müddətində telefonlaşdırılması qeyri-mümkün olan məntəqələrin müəyyən
ləşdirilib telefonlaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanması, telefonlaşdırılması 
Rabitə Nazirliyinin imkanı xaricində olan seçki məntəqələrinin radiostansiyalarla 
təmin edilməsi üçün Müdafiə, Daxili İşlər, Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin və 
Sərhəd Qoşunları İdarəsinin imkanlarından mövcud qaydada istifadə edilməsi və 
s. məsələlər qarşıya qoyulmuşdu.

Əmrə əsasən Rabitə Nazirliyində 10 nəfərdən ibarət xüsusi qərargah yaradıldı. 
Qərargahda fəaliyyət göstərən 5 nəfərlik işçi qrupu bütün respublika ərazisində 
seçki məntəqələrinin rabitə vasitələri ilə təmin edilməsi işini tənzimləyir, 
ortaya çıxan hər hansı çətinliyi aradan qaldırmaq üçün operativ tədbirlər həyata 
keçirirdi.

Prezident seçkiləri ilə əlaqədar respublikada təşkil olunmuş 90 ərazi seçki 
dairəsi üzrə 4.140 seçki məntəqəsi həmin gün rabitə üzrə tam nəzarətə 
götürülmüş, rabitəçilərin üzərinə düşən vəzifələr yüksək səviyyədə yerinə 
yetirilmişdir.

Seçki məntəqələrində rabitə təşkil etmək üçün 3610 məntəqəyə adi telefon 
çəkilmiş, 530 məntəqədə radiostansiyadan, telefon çəkilməyən məntəqələrdə isə 
araba nəqliyyatından, o cümlədən 230 nəqliyyat vasitəsindən istifadə olunmuşdur.

Seçki günündə rabitə ilə əlaqədar heç bir irad qeydə alınmamış, seçkilərdən
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sonra isə Rabitə Nazirliyinin ünvanına seçki məntəqələrindən yüzlərlə təşəkkür 
teleqramları və telefon zəngləri gəlmişdir.

Seçki ərəfəsində ortaya çıxan və rabitəçilər tərəfindən operativ həll edilən bir 
sıra problemlər olmuşdur.

Seçkiyə 1 gün qalmış Yardımlı rayonunda bəzi seçki məntəqələrinin rabitə 
vasitələri ilə təmin edilməməsi aşkar olunmuş, dərhal "Aztelekom" İB-nin 
mütəxəssisləri Yardımlıya ezam edilmiş və problemlər operativ şəkildə aradan 
qaldırılmışdır.

Yevlax İH başçısının 5 seçki məntəqəsinin nəqliyyatla təmin edilməsi barədə 
əvvəlcədən razılığı olmasına baxmayaraq, sonradan o, həmin məntəqələrin 
telefonlaşdırılmasmı tələb etmişdir. Rabitəçilər yaranmış vəziyyəti normal hala 
gətirmiş, 3 məntəqəni radio-telefon, 2 məntəqəni isə mobil telefonla təmin 
etmişlər.

Yevlax-Xaldan arasındakı İKM-15 sıxlaşdırıcı aparatın birləşdirici xəttinin 
regeneratoru (NRP) oktyabrın 10-da saat 21 radələrində naməlum şəxslər 
tərəfindən oğurlanmış, gərgin vəziyyət yaranmışdı. Xaldan ərazisində yerləşən 
9 seçki məntəqəsi ilə Yevlax şəhər 21 saylı ərazi seçki komissiyası arasında 
rabitəni bərpa etmək üçün təcili olaraq Xaldan kommutatoruna mərkəzi ATS-dən, 
həmin birləşdirici xəttdən istifadə etməklə, 6-50-47 saylı telefon verilmiş, 
gərginlik aradan qaldırılmışdır.

Tər-Tər rayon mərkəzindən 3 km məsafədə yerləşən Dəmirçilər, Şəhriyar, 
Əskipara kəndlərindəki seçki məntəqələrindən məlumatın verilməsinin 
əvvəlcədən nəqliyyatla həyata keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, sonradan həmin 
məntəqələrin telefonla təmin edilməsi zərurəti ortaya çıxmış, oktyabrın 10-da 
hər 3 məntəqəyə mərkəzi ATS-dən telefon verilmiş, vəziyyət tam normal hala 
salınmışdır.

İşçi qrupu seçki günü bütün ərazi seçki komissiyaları ilə müntəzəm əlaqə 
saxlamış, gün ərzində rabitənin normal işləməsinə tam nəzarət etmişdir.

Bütün bunlarla yanaşı, rabitəçilər digər tədbirlər də keçirmişlər.
1998-ci il oktyabrın 2-də "Rabitə evi"ndə prezidentliyə namizəd Heydər 

Əliyevin vəkillərinin və Yasamal seçki qərargahı üzvlərinin rabitə işçiləri ilə 
görüşü keçirilmişdir.

Prezidentliyə namizədin vəkilləri -Milli Məclisin deputatları Fikrət İsmayılov, 
Zakir Zeynalov Heydər Əliyevin xalqımızın qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərindən, 
müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi geniş tədbirlərdən 
danışmışlar.

Yığıncaqda çıxış edən rabitəçilərimiz prezidentliyə namizəd Heydər Əliyevin 
iqtisadi və siyasi platformasını dəstəklədiklərini bildirmişlər. Çıxış edən rabitə 
naziri Nadir Əhmədov Azərbaycanda digər sahələrdə olduğu kimi, rabitənin 
inkişafında da Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən danışaraq 1970-1982-ci 
illərdə onun diqqət və qayğısı nəticəsində rabitəmizin inkişafından, H. Əliyevin
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respublikadan getməsindən sonra ölkədə yaranan hərc-mərcliyin rabitəmizə də 
vurduğu zərbədən, onun 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə bu sahədə 
yaranan dirçəlişdən, prezidentin qayğı və dəstəyindən ruhlanan rabitəçilərin 
qazandıqları nailiyyətlərdən danışmışdır. Nazir bildirmişdir ki, rabitəçilərimiz 
qədirbiləndir, Heydər Əliyevin dahiliyini, müstəqilliyimizin və xoşbəxt gələcə
yimizin təminatında onun əvəzedilməzliyini düzgün dərk edərək seçkilərdə 
məhz Heydər Əliyevə yekdilliklə səs verəcəklər.

Yığıncağın sonunda mərasim iştirakçılarının respublika vətəndaşlarına 
müraciəti qəbul olunmuşdur. Müraciətdə deyilirdi:

-Hörmətli həmvətənlər!
Bu gün möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının diqqət və qayğısı 

nəticəsində biz rabitəçilər rabitəmizi dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaq, 
əhaliyə keyfiyyətli rabitə xidməti göstərmək üçün bütün qüvvələrimizi səfərbər 
edirik.

Respublikamızda cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələr biz rabitəçilərin də 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, müxalifətin qeyri-qanuni küçə yürüşləri, 
dövlətçiliyimizə qarşı apardıqları iyrənc hərəkətlər respublikamızın bütün sadə 
əmək adamları kimi biz rabitəçilərin də dərin qəzəb və nifrətinə səbəb olmuşdur. 
Ancaq baş tutmayan mitinqlər və küçə yürüşləri bir daha sübut etdi ki, xalq o xalq 
deyil. Bu gün xalqımız öz qüdrətli oğlu, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev cənablarının 
ətrafında sıx birləşibdir. Biz belə düşünürük ki, müstəqilliyimizin və 
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini, xalqımızın xoşbəxt gələcəyini istəyən yüksək 
zəkalı, dərin düşüncəli hər bir insan bu amal və bu əqidə ilə yaşamalıdır.

Biz bu gün xalqımıza müraciət edərək seçkilərdə fəa l iştirak etmək üçün 
hamının seçki məntəqələrinə gəlməsini, namizədlərin ən ləyaqətlisi, ən 
mötəbəri, ən dahisi olan Heydər Əliyev cənablarına yekdilliklə səs verməsini 
xahiş edirik.

Rabitə Nazirliyinin bu tarixi gündə-11 oktyabr Azərbaycan Respublikası 
prezidentinin seçkilərində həyata keçirdiyi tədbirlərin hamı tərəfindən razılıqla 
qarşılanması rabitəçilərin xalqımız qarşısında və ölkəmizin inkişafı üçün öz 
vəzifə borclarını ləyaqətlə yerinə yetirdiklərinin təcəssümüdür.
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PREZİDENTİN YÜZ GÜNÜ

Bütün fəaliyyəti dövründə ölkənin inkişafı, xalqın rifahı üçün əvəzsiz işlər 
görmüş Heydər Əliyev xalqımızın iradəsi ilə ikinci müddətə Azərbaycan 
Respublikasının prezidejıti seçildikdən sonra ölkə prezidenti kimi 1998-ci il 
oktyabrın 18-də keçirilmiş andiçmə mərasimindən ötən 100 gün ərzində də 
ölkənin tərəqqisi üçün çox mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.

Ölkə prezidentinin tələbkarlığı, diqqət və qayğısı sayəsində digər sahələrdə 
olduğu kimi, rabitədə də diqqətəlayiq işlər görülmüşdür. 1998-ci ili rabitədə 
dönüş ili kimi başa vuran rabitəçilər bu sahədə son illər görünməmiş nailiyyətlər 
əldə etmişlər. Əlbəttə, bu nailiyyətlərin qazanılması prezident Heydər Əliyevin 
sayəsində yaranmış sabitlik və münbit şərait nəticəsində mümkün olmuşdur.

Möhtərəm prezidentimizin andiçmə mərasimindən 3 gün sonra Yasamal TQ- 
nin 30/31 saylı ATS-i istifadəyə verildi. Əvvəllər acınacaqlı vəziyyətə düşmüş 
31 saylı ATS-in bazasında qurulmuş 20.000 nömrə tutuma malik elektron tipli 
yeni ATS paytaxtın böyük bir yaşayış sahəsinin sakinlərinə yüksək səviyyədə 
telefon rabitəsi xidməti göstərir.

Açılış mərasimində rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:
-Bu il Azərbaycan tarixində bir çox əlamətdar hadisələr olmuşdur. Onlar 

haqqında ətraflı danışmağa ehtiyac yoxdur. Lakin ölkəmizin və xalqımızın 
həyatında çox böyük əhəmiyyəti olan bir hadisə haqqında xüsusi iftixarla 
danışmaq istəyirəm. Bu, prezident seçkiləridir. Rabitəçilərimiz respublikada 
prezident seçkilərinə hazırlığın ilk günlərindən qarşılarına 3 mühiim vəzifə 
qoymuş və bu istiqamətdə əzmkarlıqla çalışmışlar:

-Hər şeydən əvvəl rabitəçilərimiz seçkilərə əliboş getməmək, öz əmək 
hədiyyələrini daxil etmək əzmi ilə işə başlamışlar.

-Onlar seçkilərin mütəşəkkil və demokratik səviyyədə təşkilində rabitənin 
mövqeyini düzgün dərk edərək bütün məntəqələrin telefonlaşdırılmasını layiqincə 
yerinə yetirmişlər.

-Nəhayət, onlar yeni Konstitusiya qəbul olunandan sonra keçiriləcək 
seçkilərdə fəa l iştirak etmək əzmində olmuşlar.

İftixar hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, rabitəçilərimiz qarşılarına qoyduqları 
hər 3 vəzifəyə ləyaqətlə əməl etmişlər. Onlar seçkilərdə fəa l iştirak etmiş, 
rabitəmizə müntəzəm qayğı göstərən, onun inkişafı üçün geniş üfüqlər açan 
möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevə hörmət və ehtiramla səs vermişlər. 
Həmçinin rabitəçilərimiz zati-aliləri cənab Heydər Əliyevin yenidən prezident 
seçilməsini böyük sevinc və fərəh hissi ilə qarşılamışlar.

Bugünkü görüşümüz də əlamətdardır. Belə ki, 30/31 saylı ATS-lərin bu gün 
istifadəyə verilməsi də cənab Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, burada iş
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onun dövründə başlanmış və bu obyekt cənab Heydər Əliyevin yenidən prezident 
seçilməsindən sonra istifadəyə verilmiş ilk obyektdir.

Rabitəçilərimiz qazanılan nailiyyətlərlə kifayətlənmir. Onlar möhtərəm 
prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyir və 
dəstəkləyəcəklər. Biz bu dəstəyi əməli işimizlə- müdrik prezidentimizin "Müstəqil 
respublikanın müstəqil rabitəsi olmalıdır" göstərişlərini ləyaqətlə icra etməklə 
görürük.

Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qədri 
Ecvet Tezcan mərasimdəki çıxışında bildirmişdir:

-Yeni obyekt -30/31 saylı ATS-in açılmasından məmnunluğumu bildirir, bu 
təntənəli mərasimdə əməyi olan və iştirak edən bütün qardaş və bacılarımı açıq 
ürəklə salamlayıram. Bu şad gündə bir məsələni xüsusilə vurğulamaq 
istəyirəm... Bir xalqı, bir bölgəni, bir milləti dünyaya açmaq, xəbərləşməni 
sazlamaq dünyanın ən önəmli işlərindəndir. Hörmətli nazirimiz bu önəmi çox 
gözəl anlamaqla bu çərçivədə günbəgün, şəhərbəşəhər sevgili Azərbaycanı 
dünyaya açmaqda, dünyanın ən önəmli işi olan, insana ən doğma olan 
xəbərləşmə, soraqlaşma ehtiyacını nizamlamaqdadır. Bu çətin və xeyirxah işi 
ləyaqətlə icra etdiyinə görə hörmətli nazirə təşəkkürümü bildirirəm.

Bütün çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan gündən-günə irəliləməkdədir və 
irəliləyəcək. Bu ölkənin tərəqqi və xoşbəxtliyi nəzərlərimizdədir və biz bununla 

fəxr edirik. Hər bir azərbaycanlı öz sahəsində bilik və bacarığını düzgün 
istiqamətləndirsə, əminəm ki, bu gözəl ölkə qısa müddətdə bütün çətinlikləri 
aşacaqdır.

Telefon geniş yayılmış, hamının istifadə etdiyi əhatəli ünsiyyət vasitəsidir. 
Hər bir azərbaycanlı vətəndaşa telefondan yalnız xoş xəbər verməsini 
arzulayıram.

Açılışda çıxış edən şəhid atası Sabir Novruzov demişdir:
-5-ci mikrorayon sakinləri uzun illərdir ki, telefondan korluq çəkirdilər. 

Köhnə telefon stansiyasının müasir tələblərə cavab verməməsi narazılığa səbəb 
olurdu. Şəhid ailələrinə, veteranlara və digər imtiyazlı şəxslərə telefon çəkilməsi 
əsil problem idi. Belə bir vəziyyətdə bu gün yeni stansiyanın istifadəyə verilməsi 
bütün bu çətinliklərin və problemlərin həllində mühüm addım kimi bizi ürəkdən 
sevindirir. Bu, vətəndaşlara qayğı və diqqətin təzahürüdür. Belə münasibət bizi 
daha yaxşı işləməyə, əzmlə çalışmağa sövq edir. Bütün nəsimililər adından 
möhtərəm prezidentimizə, hörmətli nazirə, bu zəruri işdə əməyi olan bütün 
insanlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Binə hava limanında rabitə xidmətlərini yaxşılaşdırmaq, tələblərə 
uyğunlaşdırmaq məqsədilə dünya standartlarına cavab verən müasir poçt 
şöbəsinin və onun nəzdində "Poçtbank"ın filialının açılışı oldu.

Xətai TQ-də 90 indeksli elektron ATS-in istifadəyə verilməsi Xətai və Səbayel 
rayonlarının sakinlərinin ürəyincə olan bir hadisə idi.

97



Abşeron rayonunun mərkəzi- Xırdalan qəsəbəsində 7000 nömrə tutumuna 
malik yeni elektron tipli ATS, müasir tələblərə cavab verən poçtamt və  
"Poçtbank"m filialının istifadəyə verilməsi çox əlamətdar bir hadisə oldu. Ö lkə 
prezidentinin rabitəçilərə verdiyi ən mühüm göstərişlərdən biri olan Abşeron 
yarımadasının bütün yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması istiqamətində 
atılmış bu addımı abşeronlular böyük sevinclə qarşıladılar.

Rabitə Nazirliyinin xarici şirkətlərlə birgə yaratdığı "Azərsell" və "Baksell" 
BM-lərin 1998-ci ilin dekabr ayında istifadəyə verilmiş yeni stansiyaları da 
rabitəçilərimizin zəhməti sayəsində xalqımızın telefon rabitəsinə olan ehtiyacını 
ödəmək üçün həyata keçirilmiş əhəmiyyətli tədbirlərdən idi. Həmin birgə 
müəssisələrin hər birində 50000 mobil telefon nömrəsi artırıldı.

Sabunçu qəsəbəsinin və ətraf kəndlərin müasir telefon rabitəsi ilə təmin 
edilməsi üçün 24 saylı köhnə ATS-in bazasında qumlmuş 5200 nömrəlik 50 
indeksli elektron tipli avtomat telefon stansiyası Sabunçu rayon sakinlərinə 
rabitəçilərimizin yeni il qabağı ən gözəl bayram hədiyyəsi idi. Şəhərlərarası 
çıxışa avtomatik qoşulmaq imkanı olmayan minlərlə abunəçinin sevinci 
rabitəçilərin əməyinə verilən ən böyük qiymət oldu.

Qaxda birdən-birə 2 obyekt - 2000 nömrəlik elektron tipli ATS və müasir 
standartlara uyğun poçtamt istifadəyə verildi. Həmin gün Oğuz rayonunda da 
2000 nömrə tutumu olan elektron ATS sakinlərin istifadəsinə verildi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının telefon şəbəkəsinin yenidən qurulması 
istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər davam etdirilmiş, Şərur rayonunda 
3072, Culfada 2048, Ordubadda 2048, Şahbuzda 1024, Sədərəkdə 1024. 
Babəkdə 1024 nömrəlik müasir ATS-lər quraşdırılmış və yeni il ərəfəsində 
istifadəyə verilmişdir. Nəticədə Muxtar Respublika daxilində rayonlararası 
rabitənin tam avtomatlaşdırılması başa çatdırılmışdır.

Əsasən neftçilərin yaşadığı Pirallahı qəsəbəsində 3000 nömrəlik yeni ATS-in 
açılışından sonra qəsəbə sakinləri müasir telefon rabitəsi ilə təmin edilmişlər.

Müasir elektron ATS-lərin istifadəyə verilməsi nəticəsində 7000 telefon 
nömrəsi cütləşmədən azad edilərək sərbəstləşdirilmişdir.

Yüz gün ərzində respublikamızın 23 kəndində poçt şöbələri telefonlaşdırılmış, 
13 kənd ATS-nin rayon mərkəzi ATS-ləri ilə birləşdirici xətləri və 9 kənd ATS- 
də kənddaxili abunəçi xətləri bərpa edilmişdir.

Həmin müddətdə respublika üzrə 2862 nəfər imtiyazlı vətəndaşın mənzilinə 
telefon çəkilmişdir.

Azərbaycan milli televiziyasının I proqramının yayımını yaxşılaşdırmaq üçün 
Quba rayonunda televiziya vericisi, Bərdə, Tər-Tər, Şəki, Gürcüstanın 
azərbaycanlılar yaşayan Dmanisi və Bolnisi rayonlarında televiziya vericiləri 
və peyk qəbulediciləri quraşdırılıb istismara verilmişdir.

Poçt rabitəsi sahəsində də bir sıra işlər görülmüşdür. Dəvəçidə və Siyəzəndə 
müasir tələblərə uyğun iş şəraitinə malik yeni poçtamt binaları tikilmiş,
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Əzizbəyov, Abşeron, Balakən, Kürdəmir, Qax, Oğuz rayonlarında poçtamt 
binaları yüksək səviyyədə təmir edilərək istifadəyə verilmişdir. Bir nümunəvi 
səyyar poçt şöbəsi hazırlanaraq Qusar keçid məntəqəsində quraşdırılmışdır.

Möhtərəm prezidentimizin andiçmə mərasimindən sonra rabitəçilərimizin 
digər nailiyyətləri də olmuşdur. Bu müddətdə yüksək iqtisadi göstəricilərə nail 
olan rabitəçilər 100 gün ərzində daha gərgin və məhsuldar işləyərək 119 milyard 
manat gəlir əldə etmiş və dövlət büdcəsinə 35 milyard manat vergi ödəmişlər.

Beləliklə, rabitədə dönüş ili kimi yadda qalan 1998-ci ildə Rabitə Nazirliyi 
üzrə xeyli işlər görülmüş, 107 min nömrə tutumu olan ATS-lər istismara 
verilmişdir.

Möhtərəm prezidentimizin tapşırığı ilə "1998-2003-cü illər üçün 
Azərbaycan rabitəsinin inkişaf konsepsiyası" hazırlanmışdır.

İl ərzində Bakı şəhərində yeni quraşdırılmış 40/41, 30/31 və 54/59 indeksli 
elektron ATS-lər istifadəyə verilmiş, ATS-77-də genişləndirmə işləri 
aparılmış, Azərbaycan-Amerika birgə müəssisəsi olan "KATEL" şirkətinin 
respublikamızda simsiz telefonların tətbiqi işinə başlanılmışdır.

"09" xidməti və kroslar kompüterləşdirilmiş, MHM-lə kroslar arasında 
kağızsız iş əlaqəsi qurulmuşdur.

Gəncədə ATS-6, Sumqayıtda ATS-2 genişləndirilmiş, Quba və Dəvəçi şəhər 
ATS-ləri, o cümlədən ATS-42 və Abşeron rayonu kənd ATS-ləri ilə stansiya 
qurğuları, həmçinin Qax və Oğuz rayonu ATS-ləri rekonstruksiya 
olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur, Babək, Şahbuz, Culfa və 
Ordubad rayonlarında, Naxçıvan şəhərində elektron ATS-lər istifadəyə 
verilmişdir.

Respublikanın müxtəlif bölgələrində 40 ədədə yaxın peyk qəbuledicisi, 
müxtəlif güclü TV və FM vericisi, 2 ədəd TV ötürücüsü quraşdırılmış, Gür
cüstanın azərbaycanlılar yaşayan Dmanisi və Bolnisi bölgələrində AzTV-1 
proqramının peykdən qəbulu və yayımı təşkil edilmişdir.

Dəvəçi və Siyəzən şəhərlərində yeni poçtamt binası inşa edilmiş, Füzuli 
rayonunun Horadiz qəsəbəsində poçtamt və Əhmədbəyli keçid məntəqəsində 
səyyar poçt şöbəsi fəaliyyətə başlamış, Qax poçtamt binası rekonstruksiya 
olunmuş, "Azərekspresspoçt" rabitə müəssisəsi yaradılmışdır.

İnternet xidməti ilə məşğul olan "Azərin" BM, audioteks xidmətini həyata 
keçirən "Alo-İnform" şirkəti təsis edilmişdir.

Əvvəllər baş alıb gedən israfçılığa, dağıntılara son qoyulması nəticəsində 
tarif gəliri proqnozu 390,1 milyard manat yerinə yetirilmiş, dövlət büdcəsinə 
rabitə sahəsi üzrə 115,3 milyard manat vəsait ödənilmişdir.

Rabitəçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə əmək haqları 
50% artırılmış, rabitə sahəsində 2 ildən artıq işləyənlərə bir sıra güzəştlər 
müəyyən edilmiş, qaçqın və məcburi köçkünlərə, Vətənin keşiyində duran
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hərbçilərə, müharibə veteranlarına və əlillərə xüsusi diqqət və qayğı 
göstərilmiş, respublikanın cənub bölgəsində baş vermiş təbii fəlakətin 
törətdiyi dağıntıların qısa müddətdə aradan qaldırılması və təmir- bərpa 
işlərinin aparılması üçün maliyyə yardımı ayrılmış və tikinti materialları 
verilmişdir.

Rabitəçilər 11 oktyabr 1998-ci il prezident seçkilərində öhdələrinə düşən 
vəzifələri vaxtında və şərəflə icra etmişlər.

1998-ci ili böyük uğurlarla başa vuran Rabitə Nazirliyində 1999-cu ili 
mühüm əmək töhfələri ilə qarşılamaq məqsədilə 26.01.1999-cu il tarixli 25 
saylı ’'1998-ci ilin yekunu və 1999-cu ildə qarşıda duran vəzifələr haqqında" 
əmrə müvafiq olaraq "1999-cu ildə telekommunikasiya və poçt rabitəsinin, 
radio-televiziya yayımının keyfiyyətinin, iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılması" barədə geniş tədbirlər planı hazırlanmışdır. Tədbirlər 
planında Sahil qəsəbəsində 512 nömrəlik remut və 34 mb/s RRX, ATS-54- 
Türkan qəsəbəsi arasında 8 mb/s RRX avadanlığının quraşdırılması; 
stansiyalararası rabitənin optik kabellə təşkili; ATS-21-ATS-38/39 arasında 
120 kanal (RSM-30), ATS-94/95-ATS-31 arasında 90 kanal (İKM-30) təşkil 
edilməsi; elektron ATS-lərə modern vasitəsilə mərkəzdən nəzarətin təşkili; 
"09" xidməti üzrə II mərhələ işlərin həyata keçirilməsi; poçt şöbələrinin 
telefonlaşdırılmasının başa çatdırılması; müasir texnologiyanın tətbiqi ilə 
kənd şəbəkəsi rabitəsinin təşkili üzrə bir neçə variantda təkliflərin 
hazırlanması; rayon mərkəzlərində ümumistifadəli telefon avtomatlarının 
tətbiqi; optik kabellə şəhərlərarası rabitənin təşkili; daxili imkanlar hesabına 
ATS-lərin tutumunun artırılması; kənd telefon şəbəkəsinin bərpasının davam 
etdirilməsi; ATS quraşdırılmaqla mövcud kommutatorların ləğv olunması; 
Bakıdakı Yeni Teleqülləyə alternativ yüksək gərginlikli enerji xəttinin 
çəkilməsi və qüllənin metal hissəsinin boyanması; beynəlxalq istiqamətdə 
boş qalmış peyk rabitə kanallarından effektiv istifadə edilməsi; respublika 
ərazisində 2 ədəd 5 kvt-lıq (İmişli RTVS, Bakı RTVS) və 5 ədəd 100-500 vt-lıq 
(Tər-Tər, Samur və s.), 20 ədəd 1-10 vt-lıq TV vericilərinin, 2 ədəd 5 kvt-lıq 
(Poylu-Gəncə RTVS, İvanovka RTVS), 4 ədəd 1 kvt-lıq FM vericilərinin 
quraşdırılıb istismara verilməsi; Xanlar və Pirsaat radio stansiyalarında 
"Araz" və I respublika radio proqramlarının peykdən qəbulunun təşkili; 20 
ədəd peyk qəbuledicisinin respublikanın müxtəlif bölgələrindəki TV 
stansiyalarında quraşdırılıb istismara verilməsi; televiziya yayımına kənar 
təsirlərin aradan qaldırılması üzrə İran tərəfi ilə imzalanmış protokolun 
icrasının təmin edilməsi; poçtamtların və poçt şöbələrinin, həmçinin onlarda 
olan texniki vasitələrin (faks, terminal, kompüter, kseroks və s.) normal işinə 
və rentabelliyinə nail olunması; Bakı şəhəri poçtamtlarında kompü- 
terləşdirmənin davam etdirilməsi; poçt açıqcalarının və zərflərin müasir 
üslubda hazırlanması; respublikanın bütün poçtamtlarında "Baksell" BM və
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"Azərsell" BM danışıq pullarının yığılmasının təmin olunması; sürətli poçt 
xidmətlərinin genişləndirilməsi və respublika ərazisində təşkili; 10 milyon 
manatdan yuxarı olan debitor borclarının yığılması; ATS-lərin boş 
nömrələrinin 90 faizinin istifadəyə verilməsi; su, qaz, elektrik enerjisi, 
yanacaq və digər yardımçı xidmətlərə qoyulmuş limitlərə ciddi riayət 
edilməsi və qənaət rejiminə əməl olunması; respublika büdcəsinə vergilərin 
ödənişinin vaxtında təmin edilməsi və s. məsələlər öz əksini tapmış və 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün icra mexanizmi yaradılmışdır.

Rabitə Nazirliyinin kollegiyası:

Əhmədov Nadir Alı oğlu - sədr
Bəybalayev .Qəmbər Bəylər oğlu - üzv
Cəfərov Nazim Kazım oğlu - üzv
Əliyev Sabir Süleyman oğlu - üzv
İsmayılov Radiq Carçı oğlu - üzv

Rabitə nazirinin müşavirləri:

Ümumi məsələlər üzrə müşavir - Əliyev Sabir Süleyman oğlu
Hüquq məsələləri üzrə müşavir - Rəhimov Rəfail Qulam oğlu

Rabitə Nazirliyinin idarə və şöbə rəisləri:

İşlər idarəsinin rəisi 
Nəzarət-təftiş idarəsinin rəis əvəzi - 
Telekommunikasiya şöbəsinin rəisi- 
Poçt rabitəsi və nəqliyyat 
şöbəsinin rəisi
Mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi

Maliyyə şöbəsinin rəisi 
Əmək, əmək haqqı və kadrlar 
şöbəsinin rəisi 
İnvestisiya şöbəsinin rəisi 
I və Səfərbərlik şöbəsinin rəisi

Hətəmov Müsavər Murtuz oğlu 
Abdullayev Cəlil Şükür oğlu 
Cəfərov Nazim Kazım oğlu

Manafov Vahid Ağalar oğlu 
Məmmədov Vaqif Məhəmmədəli 
oğlu
Məmmədov Nadir Məmməd oğlu

İbrahimova Məsumə Məmməd qızı 
Bilalov Məmmədrəsul Yaqub oğlu 
Səmədov Elman Əjdər oğlu



1999- KƏND RABİTƏSİNİN BƏRPASI

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin milli rabitəmizin 
inkişaf etdirilməsinə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıdan ruhlanan və 
respublikamızda yaranmış sabitlikdən, münbit şəraitdən maksimum istifadə etməyə 
çalışan rabitəçilər 1999-cu ili yüksək nailiyyətlərlə başa vurmuşlar.

Rabitə Nazirliyi üzrə 1995-ci ildə 154,1 milyard manat tarif gəliri əldə 
edilmişdirsə və dövlət büdcəsinə cəmisi 35,9 milyard manat ödənmişdirsə, 
rabitəçilər 1999-cu ildə tarif gəlirlərini 327,7 milyard manata çatdırmış, dövlət 
büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 150,7 milyard manat vəsait ödəməyə nail olmuşlar.

Rabitə sahəsində göstərilən xidmətlərin 60%-i özəl şirkətlərin, 40%-i isə dövlət 
müəssisələrinin payına düşmüşdür.

Rabitə Nazirliyi üzrə tarif gəliri proqnozu 106,4% (proqnoz 308 mlrd.manat, 
fakt 327,7 mlrd.manat), əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi proqnozu 
105,4% (proqnoz 153,1 mlrd.manat, fakt 161,3 mlrd.manat) yerinə yetirilmişdir.

Milli rabitəmizin müasirləşdirilməsi və genişləndirilməsi məqsədilə 1999-cu 
ildə nazirlik bu sahəyə 79,1 milyard manat sərmayə qoymuşdur. Müqayisə üçün 
deyək ki, 1995-96-cı illərdə bu rəqəm müvafiq olaraq 13,5 və 30,2 milyard manat 
olmuşdur.

Əgər 1995-96-cı illərdə cəmi 31,8 min telefon nömrəsi istifadəyə verilmişdisə, 
1998-99-cu illərdə 149,4 min nömrə tutumuna malik müasir tipli ATS-lər tikilib 
istismara verilmişdir.

1999-cu ildə Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Xanlarda elektron tipli ATS-lər 
qurulmuş, Qubada, Mərəzədə, Xırdalanda, Oğuzda yeni poçtamt binaları tikilmiş, 
eyni zamanda yüksək səviyyədə təmir olunaraq müasir avadanlıqlarla təchiz 
edilmiş, demək olar ki, ölkənin bütün kənd və qəsəbələrində rabitə şöbələri telefon 
rabitəsi ilə təmin olunmuş, Azərbaycan televiziyasının və radiosunun proqram
larının yayımını yaxşılaşdırmaq üçün respublikanın bir çox bölgələrində yeni peyk 
qəbulediciləri və ötürücülər quraşdırılmışdır.

1996-cı ildə cəmi 5.600 ədəd, o cümlədən güzəştli vətəndaşların mənzillərinə 
3.900 ədəd telefon çəkilmişdirsə, 1999-cu ildə respublika üzrə əhaliyə, idarə, 
müəssisə və təşkilatlara 50 min ədəd telefon çəkilmişdir ki, bunun da 18 min ədədi 
Qarabağ müharibəsi veteranlarının, əlillərin, şəhid ailələrinin və digər imtiyazlı 
vətəndaşların mənzillərinə pulsuz olaraq verilmişdir. Bu məqsədlə rabitə 
müəssisələrinin gəlirlərindən 8 milyard manat məbləğində vəsait sərf olunmuşdur.

Bakı və rayonlar arasında etibarlı rabitə yaratmaq üçün alternativ rabitə təşkil 
edilmişdir.

"AztelekonV'İB şəbəkəsində Bakı-Gəncə istiqamətində "Azərsell" RRX-dən 
istifadə etməklə 210 kanal, Göyçay, Gəncə, Şəki, Ağdaş, Mingəçevir, Yevlax,
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Şamaxı, Ağcabədi, Lerik, Astara istiqamətlərində ümumi sayı 96 ədəd olan giriş- 
çıxış kanalları təşkil edilmiş, Xanlar-Gəncə arasında optik kabel qoyulmuş və 120 
kanal yaradılmışdır.

ABŞ-ın "Tele-E-Star" şirkəti ilə olan kanalların sayı 120 ədədə çatdırılmış, 
Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstandan olan telefon trafikinin 
Azərbaycan üzərindən ötürülməsi təmin edilmişdir. Bakı-Ankara istiqamətində 
peyk kanallarının sayı 165-ə çatdırılmış, MDB istiqamətində olan rabitə beynəlxalq 
kodlara keçirilmişdir.

Uzun müddət aktual mövzuya çevrilmiş Trans-Asiya-Avropa (TAE) layihəsi 
üzrə keçirilən tender müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmış, "Aztelekom"İB ilə 
Türkiyənin "Hesfibel" şirkəti arasında bağlanmış kontraktın icrasına 
başlanılmışdır.

Simsiz rabitə sisteminin tətbiqinə başlayan Azərbaycan-Amerika "KATEL" 
Birgə Müəssisəsinin açılışı olmuşdur.

Gəncə şəhərində, onun Gülüstan və Dəmiryolaltı qəsəbələrində ümumi tutumu 
11240 nömrə, Xanlar şəhərində tutumu 3072 nömrə olan rəqəm elektron ATS-lər 
istifadəyə verilmişdir.

1999-cu il dekabrın 4-də Gəncə şəhər əhalisinə müasir səviyyədə rabitə 
xidməti göstərəcək ATS-7-nin açılış mərasimi olmuşdur.

8300 nömrə tutumuna malik olan, fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş 
dekad-addım tipli ATS-7 modemləşdirilərək müasir avtomat rəqəm tipli ATS-lə 
əvəz olunmuş, nömrə tutumu artırılaraq 11240-a çatdırılmışdır. Əgər 1997-ci 
ilədək Gəncədə 28 minlik telefon stansiyası olmuşdursa, 1999-cu ildə bu rəqəm 
40 minə çatdırılmışdır.

20 ildən artıq telefon növbəsində dayanan Dəmiryolaltı yaşayış massivinin, 
Gülüstan və Savalan qəsəbələrinin sakinləri müasir ATS-in xidmətindən istifadə 
etmək imkanı əldə etmişlər.

Yeni ATS-in açılış mərasimində çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov qeyd 
etmişdir ki. Rabitə Nazirliyi ölkəmizdə əhaliyə rabitə xidmətini yaxşılaşdırmaq 
üçün qarşısına qoyduğu vəzifələri təxirə salmadan həyata keçirir. 
Respublikamızın ikinci böyük sənaye şəhəri olan Gəncədə müasir tipli ATS-in 
istifadəyə verilməsi bu yönümdə aparılan islahatlardan biridir. Gəncədə təkcə 
telekommunikasiyanın deyil, digər rabitə xidmətlərinin də kəmiyyət və 
keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması üçün lazımi işlər görülür.

Açılışda Gəncə şəhər rəhbərliyi, Türkiyənin "Teletaş" şirkətinin nümayəndəsi, 
şəhər Veteranlar Şurasının sədri Yusif Yusifov, Milli Qəhrəman anası Səyyarə 
İsgəndərova və başqaları çıxış edərək göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə 
başçısına minnətdar olduqlarını bildirmiş, rabitəçilərə isə yeni-yeni nailiyyətlər 
arzulamışlar.

Tutumu 600 nömrə olan dekad-addım tipli Xanlar rayon mərkəzi ATS 1963- 
cü ildə quraşdırılıb istifadəyə verilmişdir. 1970-1980-ci illərdə isə hissə-hissə
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tutumu artırılaraq 2100 nömrəyə çatdırılmışdır. Bu müddətdə ATS həm fiziki, 
həm də mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və rabitənin tələb olunan səviyyədə 
təşkilinə imkan vermirdi. Bu vəziyyəti tənzimləmək məqsədi ilə Rabitə 
Nazirliyi köhnə ATS-in yeni elektron tipli ATS ilə əvəz olunmasını planlaşdırdı.
1999-cu ilin 6 ayı ərzində rabitəçilərin işgüzarlığı nəticəsində tutumu 3072 
nömrə olan ATS quraşdırılıb istifadəyə verildi.

Yeni EATS-in istismara verilməsi nəticəsində hər 100 nəfərə düşən telefon
ların sayı 12-dən 17-yə çatdırılmışdır. Eyni zamanda Xanlar rayon əhalisinə 
müasir tələblərə cavab verən rabitə xidməti göstərilməsi imkanı əldə edilmişdir.

1999-cu il dekabr ayının 4-də Xanlar rayonunda yeni ATS-in istifadəyə 
verilməsi mərasimində rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:

-Biz, rabitəçüər Xanlar rayonunda 3000 nömrədən çox tutumu olan yeni A TS-i 
istifadəyə verməklə xalqımıza xidmət borcumuzu yerinə yetirməyimizdən 
məmnunuq. Biz digər regionlarda olduğu kimi, Xanlarda da rabitəyə 
münasibətdə ölkəmizin başçısının rabitəçilərə göstərdiyi qayğı və diqqətdən 
ilhamlanaraq işləyirik. Biz fəxr edirik ki, möhtərəm prezidentimizin qarşımıza 
qoyduğu şərəfli vəzifənin-müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsini yaratmaq 
vəzifəsinin icrasında fəa l iştirak edirik. Bu inamla da biz 2004-cü ildə 
respublikanın bütün guşələrində yüksək keyfiyyətli rabitə yaradılmasında var 
qüvvəm izi əsirgəməyəcəyik.

"Teletaş" şirkətinin genel müdir müavini Ender Əkinçi:
-Bu gün təntənəli açılışına yığışdığımız bu ATS bizim qardaş Azərbaycanda 

quraşdırdığımız 15-ci obyektdir. Biz Azərbaycanda qurduğumuz hər bir işdən 
məmnunluq duyuruq.

Ağsaqqallar Şurasının sədri Nağı Veyisov:
-Biz tərəqqi dövründə yaşayırıq. Arabadan kosmik raketlərə qədər bir sürət 

görmüşük. Bu məqamlarda indiki kimi- rabitədə gördüyümüz inkişafda 
heyrətləndiyimiz dərəcədə heyrətlənməmişdik. Möhtərəm prezidentimizin 
qayğısından ruhlanan rabitəçilər sözün əsil mənasında möcüzə yaradır, 
hamımızı sevindirir və heyrətləndirir. Bu əlamətdar gündə rabitə naziri Nadir 
müəllimə, bu xeyirxah işdə əməyi olan bütün insanlara dərin minnətdarlığımı 
bildirir, sağ olun deyirəm.

Şəhid anası Tünzalə Quliyeva:
-Bu gün Xanlarda yeni telefon stansiyasının istifadəyə verilməsi ölkəmizdə 

müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, möhtərəm prezidentimizin quruculuq işlərinə 
xüsusi diqqət yetirməsinin nəticəsidir. Prezidentimizin müdrik siyasətinin 
bəhrəsidir ki, xalqımız əmin-amanlıq şəraitində yaşayır, qurub-yaratmaqla 
məşğul olur, daha anaların göz yaşı tökülmür. Biz şəhid anaları oğul itkisinin 
ağrısını yaxşı bilirik. Məhz ona görə də dünya şöhrətli prezidentimizin Qarabağ 
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün yeritdiyi siyasəti ürəkdən 
dəstəkləyirik. Əminik ki, əziz prezidentimiz erməni tapdağı altında qalan
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torpağımızı məhz sülh yolu ilə qaytaracaqdır. Arzu edirəm ki, bu gün istifadəyə 
verilən telefon stansiyası həmişə xeyir xəbərli olsun.

Kənd rabitəsinin bərpası üzrə böyük işlər görülmüşdür.
Şamaxı, Lerik, Yardımlı, Qobustan, Ağsu, Quba, Gədəbəy, Samux rayonları 

ərazilərində olan 20 ədəd əl ilə işləyən kommutatorlar ləğv edilmiş, bu 
kommutatorların əvəzində ümumi tutumu 900 nömrə olan ATS-lər quraşdırılmış 
və digər mövcud ATS-lərə qoşulmuşdur. Daxili imkanlar hesabına rayon 
mərkəzləri və kəndlərində ümumi tutumu 3500 nömrə olan ATS-lər 
quraşdırılmışdır.

1999-cu il ərzində 30 kənd ATS-nin birləşdirici xətti, 117 kənd ATS-nin daxili 
şəbəkəsi (minimal şəbəkə yaratmaqla) bərpa edilmiş, müxtəlif TKQ-lərdə 102 
ədəd ümumistifadəli telefon-avtomatlar quraşdırılmışdır.

20 ədəd yeni NAT avadanlığı quraşdırılmış, işləməyən 67 ədəd NAT 
avadanlığının işi bərpa edilmişdir.

Naxçıvan TİRİ üzrə 99-cu ilin I yarısında telefon şəbəkəsinin kompleks 
rekonstruksiyası başa çatdırılmış, tam rəqəm şəbəkə yaratmaqla ümumi tutumu 34 
mindən çox olan ATS-lər istismara verilmişdir.

"Teleradio"İB-də radio-televiziya yayımının keyfiyyətinin artırılması, əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi üzrə müəyyən işlər görülmüşdür. Respublikanın 
müxtəlif bölgələrində Az.TV-1 proqramının yayımı üçün 19 ədəd kiçik və orta 
güclü TV stansiyası, 25 ədəd peyk televiziya qəbuledicisi qurulub istismara 
verilmişdir.

Nəticədə Tər-Tər, Quba, Ağdam, Qazax, Tovuz, Xanlar, İsmayıllı, Qusar, 
Goranboy bölgələrində, Naxçıvan MR-də, Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan 
ərazilərində Az.TV-1 televiziya proqramının yayım keyfiyyəti yaxşılaşmışdır.

Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində gücü 25 vt olan televiziya vericisi 
gücü 250 vt olan televiziya vericisi ilə əvəz olunmuşdur.

Görülmüş tədbirlər nəticəsində Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindən 
başqa Quzanlı, Qərbənd, Əhmədağalı, Sarıcalı və başqa kəndlərdə yaşayan əhali 
Azərbaycan milli televiziyasının 1-ci proqramını keyfiyyətli və dolğun şəkildə 
izləməyə başlamışdır.

10 ildən artıq müddətdə milli televiziyanın 1-ci proqramını izləyə bilməyən 
Tovuz rayonunun Əsrik-Cırdaxan kəndinin sakinləri də milli televiziyanın 1-ci 
proqramını keyfiyyətli şəkildə izləyə bilmişlər.

"Teleradio"nun mütəxəssisləri Əsrik-Cırdaxan kəndində gücü 10 vt olan 
"Monza" tipli televiziya verici və peyk qəbuledicisi, parabolik və verici antenalar 
quraşdıraraq kənd ərazisində A zTV -1 proqramının yayımını təminetmişlər.

I Respublika radio proqramının yayımı üçün 3 ədəd yeni FM vericisi istifadəyə 
verilmiş, radio-televiziya stansiyalarının fasiləsiz enerji ilə təmin edilməsi üçün 5 
stansiyaya alternativ elektrik xətti çəkilmiş, 13 ədəd dizel generator, o cümlədən 
yeni teleqüllədə avtomatik rejimlə işləyən 200 kvt-lıq 1 ədəd dizel generatoru
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istifadəyə verilmişdir.
Radio proqramlarının yayımında müsbət irəliləyiş əldə olunmuşdur.
BTRİB-də bütün sahələrdə 1999-cu ilin III rübündən başlayaraq məqsədyönlü 

işlər daha sürətlə aparılmışdır. Belə ki, Sahil, Türkan, Mehmandarov, Yeni 
Günəşli, Ümid, Binəqədi qəsəbələrində ümumi tutumu 5600 nömrə rəqəm 
elektron, Qobustan qəsəbəsində tutumu 500 nömrə olan koordinat tipli yeni ATS- 
lər' qurulmuş, ATS-73, 66, 45-in və Binəqədi qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 
mövcud ATS-in tutumu ümumilikdə 2600 nömrə artırılmışdır. Türkan-Mərdəkan, 
Sahil-Bakı, Ümid-Bakı, Binəqədi-Sabunçu istiqamətlərində rəqəm tipli müxtəlif 
tutumlu RRX quraşdırılmış, ATS-44-ün rabitəsi 240 kanalla "Azərsell" RRX 
üzərinə keçirilmiş, bununla da rabitənin fasiləsiz və keyfiyyətli işləməsi təmin 
olunmuşdur.

Pirallahı qəsəbəsində sakinlərin telefon rabitəsinə olan ehtiyacını lazımi 
keyfiyyətlə ödəyə bilməyən 2000 nömrəlik mənəvi və fiziki cəhətdən 
köhnəlmiş ATS-in əvəzinə 3000 nömrə tutumuna malik elektron avtomat telefon 
stansiyası quraşdırılmışdır. Rabitəçilərimizin gərgin əməyi nəticəsində şəhər 
telefon şəbəkəsinə qoşulan yeni ATS-in yanvar ayının 14-də açılışı olmuşdur.

Açılış mərasimində rabitə naziri Nadir Əhmədov bildirmişdir:
-Bu gün biz əlamətdar bir hadisə ilə əlaqədar buraya toplaşmışıq - 

Azərbaycanın paytaxtı Bakının mərkəzindən şimal tərəfdə, ən uzaq məntəqədə, 
Pirallahı adasında elektron telefon stansiyasının açılışı mərasimində iştirak 
edirik. Bu işin təşkilində və açılışında əməyi olanların hamısını təbrik edir, 
onlara yeni uğurlar arzulayıram.

Rabitə sahəsində olan digər dəyişikliklər, uğurlar barədə sizin məlumatınız 
var. Yalnız onu demək istəyirəm ki, biz bu nailiyyətlərlə arxayınlaşmırıq. 
Rabitəçilərimiz möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin buyurduğu kimi 
"Müstəqil respublikanın müstəqil rabitəsinin yaradılmasında” əllərindən gələni 
edəcəklər. Biz 2004-cü ilədək rabitəmizi beynəlxalq standartlar səviyyəsinə 
çatdırmağa nail olacağıq.

Milli Məclisin üzvü Şaitdin Əliyev çıxışında demişdir:
-Biz bu günü səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki Bakının mərkəzindən uzaqda 

yerləşən belə bir ərazidə müasir A TS-in istifadəyə verilməsi çox vacibdir. Bu 
məsələ ilə əlaqədar bir cəhəti qeyd etmək istəyirəm. 1998-ci ildə keçirilən 
prezident seçkilərindən əvvəl hörmətli Heydər Əliyev Buzovnada Əzizbəyov 
rayon sakinləri- seçicilərlə görüşündə prezidentliyə namizəd kimi qeyd etdi ki, 
onun əsas qayəsi, fəaliyyətinin məğzi müstəqilliyə, vətənə xidmət, insanların 
sosial vəziyyətinə qayğıdır. Bu gün keçirdiyimiz bu mərasim həmin qayğının 
nəticəsidir.

Son vaxtlar rabitəmizdə dönüş yaradılmışdır, böyük uğurlar qazanılır. Biitiin 
bunlar möhtərəm prezidentimizin göstərişi ilə həyata keçirilir. Mən qarşıda bir 
şüar görürəm, orada yazılıb: "XXI əsrin rabitəsinin inkişafı Heydər Əliyevlə
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bağlıdır". Bəli, bu, həqiqətən belədir. Başqa uğurlar kimi rabitədə görülən işlər 
də hörmətli prezidentimizin adı ilə bağlıdır.

"Teletaş" şirkətinin nümayəndəsi Altuq Özkan:
-Bu gün burada 3 min tutumlu elektron telefon stansiyasının açılışı mərasimi 

keçirilir. Fəxr edirik ki, bu işdə bizim şirkətin-sizin türk arkadaşlarınızın da 
əməyi vardır. Azərbaycanda 1998-ci ildə 80 mindən çox abunənin istifadəyə 
verilməsində şirkətimizin əməyindən qürur hissi keçiririk.

Daxili imkanlar hesabına Bakı şəhər telefon şəbəkəsi ATS-ləri və xüsusi xidmət 
qovşağı arasında 900 ədədə qədər fiziki xətlərlə işləyən kanallar İKM kanallarına 
keçirilmiş, daşmaların aradan qaldırılması üçün kanalların sayı 450 ədəd artırılmış, 
bəzi ATS-lərdə olan rabitə elektron qovşaqlar üzərinə keçirilmiş, əlavə 400 kanal 
təşkil etməklə stansiyalar arasında alternativ rabitə yaradılmışdır.

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi 1999-cu il oktyabrın 1-dən etibarən 
abonentlərə şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqlarına görə borclar 
haqqında məlumatların köhnə qəbz üsulu ilə bildirilməsi işini daha da 
təkmilləşdirərək, bu prosesi yüksək səviyyədə hazırlanmış "avtomatik robot" 
vasitəsilə həyata keçirmişdir.

Xəbərdaredici qurğu vasitəsi ilə beynəlxalq və şəhərlərarası danışıqlara görə 
borcu olan abonentlərə ayda bir dəfə kompüter-robot avtomatik yığım edərək 
borclar haqqında məlumat verir və bu məlumatın abonent tərəfindən qəbul etməsi 
sənədləşdirilir.

Avtomatik robotun tətbiqi, ayrı-ayrı abonentlərə və təşkilatlara aylıq abunə 
haqlarına görə, beynəlxalq və şəhərlərarası danışıq borclarına görə vaxtında 
xəbərdarlıq etməyə imkan verir ki, bu da abunəçilərin qəbzləri almaması və onlara 
borclu olub-olmadıqları haqda məlumat verilməməsi barədə müraciətlərin 
qarşısını alır və debitor borcların yığılmasının effektivliyini artırmağa kömək edir.

Avtomatik robotun tətbiqi, həmçinin Rabitə Nazirliyinin müxtəlif istehsalat 
birliklərində çalışan və bu tip anonsları ağır zəhmət bahasına - telefon
nömrələrinin əl ilə yığımı vasitəsilə həyata keçirən bir çox işçiləri monoton və 
çətin işdən azad etmişdir.

1999-cu ildə poçt rabitəsinin inkişafı və tərəqqisi üçün əməli tədbirlər 
görülmüşdür. İl ərzində poçt rabitəsi sahəsinin inkişaf etdirilməsi, xidmət 
növlərinin artımı və səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə əhaliyə yaxınlaşdırılması 
istiqamətində xeyli iş görülmüşdür. 1998-ci ili aşağı iqtisadi və texniki
göstəricilərlə başa vurmuş poçt sahəsində 1999-cu ildə əsaslı müsbət irəliləyişlər 
olmuş və dönüş yaranmışdır.

Quba, Siyəzən, Qobustan poçtamtları üçün yeni binalar tikilib istifadəyə 
verilmiş, Oğuz, Balakən və Abşeron filiallarının binaları müasir üslubda təmir 
edilmişdir. Bu filiallar ən yeni reklamlar, tablolar, avadanlıqlar və elektron 
tərəziləri ilə təchiz edilmişdir.

1999-cu il dekabrın 18-də Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində yeni
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poçtamt binası istifadəyə verilmişdir.
Rabitə naziri Nadir Əhmədov Mərəzə qəsəbəsində yaradılmış yeni poçtamtm 

qobustanlılara daha yüksək səviyyəli rabitə xidməti göstəriləcəyinə müsbət təsir 
edəcəyindən danışmış, Qobustan rabitəsinə gələcəkdə də xüsusi diqqət 
yetiriləcəyini söyləmişdir.

Toplantıda Xocalı qaçqını, şəhid anası Narxanım ana bildirmişdir:
-Xocalı soyqırımında 4 övlad itirmişəm. Bu ağır dərddir, Allah heç kəsə 

göstərməsin. Lakin möhtərəm prezidentimizin göstərdiyi müdrik fəaliyyət və 
gözlərim qarşısında son illərdə baş verən belə quruculuq işləri mənim yarama 
məlhəmdir. Bir şəhid anası kimi möhtərəm prezidentimizə xeyir-dualar verirəm. 
Ulu Tanrıdan arzu edirəm ki, o, Qarabağ düyününü sülh yolu ilə həll etsin. Daha 
analar övlad dağı görməsin.

Rayon ağsaqqalı Nizam Qədirov demişdir:
-Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik bayramı ərəfəsində yeni poçtamt 

bizim üçiin ən gözəl hədiyyədir. Mən ağsaqqallar, təqaüdçülər adından əziz 
prezidentimizə, Nadir müəllimə, bütün rabitəçilərə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Bir ağsaqqal kimi son illər rabitədə baş verən quruculuq, yenilik 
qəlbimi fərəh hissi ilə doldurur. İnanıram ki, hörmətli rabitə naziri tutduğu 
düzgün yolda inamla və qətiyyətlə irəliləyəcək.

Poçt sahəsində mövcud olan əlavə tabeçilik mərhələlərinin aradan qaldırılması, 
nəzarətin və keyfiyyətin yüksəldilməsi məqsədilə bir sıra struktur dəyişiklikləri 
aparılmışdır.

Əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması üçün Qazax, Qusar, 
Biləsuvar və Balakən sərhəd keçid məntəqələrində və Füzuli rayonunun 
Əhmədbəyli kəndində səyyar poçt şöbələri quraşdırılıb istifadəyə verilmişdir.

1999-cu ildən etibarən Bakıdan rayon mərkəzlərinə poçt həftədə 6 dəfə 
göndərilir, Bakı şəhərində isə poçt göndərişləri əsasən göndərilən günü 
çatdırılır.

"Azərpoçt" DM-in tabeliyində olan filialların poçt şöbələrində 279 ədəd faks, 
107 ədəd surətçıxarma, 67 ədəd terminal, 24 ədəd kompüter quraşdırılmışdır. 
Kompüterlərin tətbiqi nəticəsində Sabunçu, Səbayel, Binəqədi, Mingəçevir və 
Sumqayıt filiallarında digər xidmətlərlə yanaşı, pensiya əməliyyatları da 
avtomatlaşdırılmışdır.

1999-cu ilin sonuna "Azərpoçt" DM filiallarının 1292 poçt şöbəsinin 1287-si 
telefonlaşdırılmışdır ki, bu telefonların da 206 ədədini radio-telefon təşkil edir. 
Teleqraf aparatlarının sayı isə 378 ədədə çatdırılmışdır.

1999-cu ildə əldə olunmuş yüksək nailiyyətlər sayəsində rabitəçilərin maddi 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi tədbirlər də həyata keçirilmişdir.

Bu məqsədlə 01.10.99-cu il tarixdən işğal olunmuş rayonların Ağdam, Füzuli, 
Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Şuşa rabitə 
qovşaqları işçilərinin və 01.11.99-cu il tarixdən sərhəd bölgələri olan Naxçıvan,
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Ağcabədi, Ağstafa, Goranboy, Gədəbəy, Tər-Tər, Tovuz, Qazax rayonlarında 
rabitəçilərin vəzifə maaşları 50% artırılmışdır. Rabitə Nazirliyi tərəfindən məcburi 
köçkün, qaçqın, əlillərə 1999-cu ildə 1,2 milyard manata yaxın vəsait sərf 
olunmuşdur.

Böyük Vətən müharibəsində ön və arxa cəbhədə fədakarlıq göstərmiş rabitəçi 
veteranlara diqqət və qayğını daha da artırmaq məqsədilə Rabitə Nazirliyinin 
təşəbbüsü ilə 22.04.99-cu il tarixdə Rabitə İşçiləri Veteranlar Şurasının (RİVŞ) 
təsis konfransı keçirilmişdir. Konfransda Veteranlar Şurasının 5 nəfərdən ibarət 
İdarə Heyəti seçilmişdir. Keçmiş rabitə naziri B.M.Axundov RİVŞ İH-nin sədri, 
Ə.S.Paşayev sədr müavini, İ.A.Gözəlov, İ.M.İbrahimov, F.M.Osmanova isə üzvü 
seçilmişlər.

Ümumiyyətlə, Rabitə Nazirliyi üzrə 1999-cu ildə orta aylıq əmək haqqı 1998-ci 
ilə nisbətən 116,2% artmış və 271,9 min manat təşkil etmişdir.

Rabitə Nazirliyi kollegiyasının 17 dekabr 1999-cu il tarixli 52 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmiş "Vahid avtomatlaşdırma" və "İnternet rabitəsinin inkişaf' 
konsepsiyaları da 1999-cu ilin uğurlarmdandır.
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"KATEL" BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİNİN AÇILIŞI

Prezident Heydər Əliyev "Katel" BM-in avadanlığı ilə tanış olur

1999-cu il aprelin 14-də Bakıda "Kaspian-Amerikan Telekom" (KATEL) 
Azərbaycan-Amerika Birgə Müəssisəsinin açılış mərasimi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir.

Birgə Müəssisənin təsisçiləri və üzvləri Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi, 
Amerikanın peyk rabitəsi sistemi sahəsində böyük təcrübəyə malik "Omni 
Kommunikeyşns" şirkəti, habelə "KATEL"-in əsas investoru olan ABŞ-m
"Metromedia İnteməşnl Telekommunikeyşns" korporasiyasıdır. Müəssisədə tətbiq 
olunan simsiz rabitə sistemi onun müştəriləri üçün həm adi kabel telefon 
şəbəkəsindən, həm də şanvari rabitədən istifadə etməyə imkan vennişdir.

Mərasimi açan rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:
- Möhtərəm Prezident, zati-aliləri cənab Heydər Əliyev!
Xanımlar və cənablar!

Bu gün rabitə çil ər imiz üçün əlamətdar və tarixi bir gündür. Möhtərəm 
Prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin yeni bir rabitə müəssisəsinin açılışında
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iştirakı rabitəçilərimizin gərgin əməyinə verilən ən böyük qiymətdir.
1970-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan rabitəsi hörmətli cənab Heydər 

Əliyevin qayğısı ilə daim inkişaf etmişdir. Möhtərəm Heydər Əliyevin köməyi və 
diqqəti sayəsində Azərbaycan rabitəsi xüsusilə 1973-1983-cü illərdə sürətlə inkişaf 
etmişdir. Respublikamızın rəhbərinin Bakı şəhərinin telefonlaşdırılması barədə 
1974-cü ildəki məlum qərarından sonra həm Bakıda, həm də Azərbaycanın ən 
ucqar rayonlarında və kəndlərində yeni rabitə binaları, A TS-lər tikilib istifadəyə 
verilmişdir.

Hörmətli Prezident, Siz hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra rabitə sahəsində yeni bir 
canlanma əmələ gəlmiş, sahənin inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaranmışdır. Həm 
rabitəçilərimiz, həm də respublikamızda fəaliyyət göstərən xarici iş adamları bu 
barədə fəxrlə söhbət açırlar.

Hamıya yaxşı məlumdur ki, respublikamızda yaranmış möhkəm sabitlik, əlverişli 
iş şəraiti xarici sərmayədarların Azərbaycana marağını daha da artırmışdır. 
Xüsusilə, telekommunikasiya sisteminə olan maraq və qoyulan investisiya son 
vaxtlar daha da güclənibdir. Təkcə 1998-ci ildə sahəyə qoyıılan xarici 
investisiyanın həcmi 40,5 milyon ABŞ dollarına bərabərdir. 1999-cu ildə isə 
rabitəmizin inkişafı üçün ayrılan vəsait daha da artıq olacaqdır.

Hörmətli Prezident, 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına Sizin rəsmi 
səfərinizdən sonra həmin ölkənin iş adamları Azərbaycanın bütün sahələri ilə 
yanaşı, rabitəyə də xeyli investisiya qoymuşlar. Ümumiyyətlə, Amerika iş 
adamlarının Azərbaycana gəlişi Sizin adınızla bağlıdır. Azərbaycan və Amerikanın 
iki birgə müəssisəsi arasında imzalanmış müqavilələrdən birinin 42,5 milyon, 
digərinin isə 15 milyon ABŞ dollarına çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Bu gün biz "Kaspian-Amerikan Telekom" Azərbaycan-Amerika birgə 
müəssisəsinin açılış mərasiminə toplaşmışıq. Müəssisəni Azərbaycan Rabitə 
Nazirliyi ilə Amerikanın "Omni Metromedia Kaspian" şirkəti birgə yaratmışdır. Bu 
şirkət ən müasir texnologiyadan istifadə etməklə Bakıda simsiz telefon şəbəkəsi 
qurmuşdur. Şirkətin fəaliyyəti üçün 42,5 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait 
ayrılmışdır. Hazırda 15 min nömrəlik telefon avadanlığı quraşdırılıbdır. 2000-ci ilə 
qədər Azərbaycan ərazisində 150 min nömrənin istifadəyə verilməsi 
planlaşdırılmışdır. Onun tutumu 300 min nömrəyə çatdırılacaqdır.

Hörmətli Prezident, Sizin tapşırığınızla 1998-2003-cü illərdə Azərbaycanda 
rabitənin inkişafı konsepsiyası hazırlanmışdır. Bu konsepsiyaya görə 2004-cii ilə 
qədər Azərbaycanda rabitənin səviyyəsi müasir dünya standartlarına çatdırılacaq, 
ölkəmizdə telefona olan tələbat tam ödəniləcəkdir.

Sizin göstərişinizlə rabitəçilərimiz 1999-cu ildə Abşeron yarımadasının 
tamamilə telefonlaşdırılmasını təmin etmək üçün lazımi işlər görürlər.Abşeronun 
bir sıra yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmış və bu iş müvəffəqiyyətlə davam 
etdirilir. Ötən il respublika üzrə 120 min nömrəlik müasir elektron tipli ATS-lər 
istifadəyə verilmişdir. Keçmiş zamanlarda, respublikamızda rabitənin ən inkişaf
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etmiş dövründə isə bir beşillikdə 60-70 min nömrəlik ATS-lər qurulması böyük 
nailiyyət hesab olunurdu.

Hörmətli Prezidentimiz, Sizin həyata keçirdiyiniz böyük miqyaslı tədbirlərin, 
apardığınız müdrik siyasətin tam tərəfdarı olan çoxminli rabitəçilərimiz onlara 
göstərdiyiniz qayğını yüksək qiymətləndirir və yaratdığınız şəraitdən səmərəli 
istifadə etməyə çalışırlar.

Sizin rəhbərliyiniz altında 1974-cü ildən başlanmış geniş miqyaslı iş - rabitənin 
inkişafı proqramının həyata keçirilməsi hamıya məlum olan səbəblər üzündən 
təəssüf ki, bir vaxtlar dayandırılmış, hətta bərbad hala salınmışdı. Sizin qayğınız və 
rəhbərliyinizlə biz indi bu proqramı həm bərpa edirik, həm də 2004-cü ilədək 
rabitəmizi dünya səviyyəsinə çatdıracağıq. Biz ölkəmizdə rabitə xidmətinin 
səviyyəsini dünya standartlarına çatdırmağı ən müqəddəs vəzifəmiz hesab edirik.

Möhtərəm Prezident, Türkiyə dövlətinin ən nüfuzlu mükafatına - "Atatürk Sülh 
Mükafatı "na layiq görülməyiniz biz rabitəçiləri həddindən çox sevindirdi. İcazə 
verin, bu yüksək mükafata layiq görülməyiniz münasibətilə Sizi bütün rabitəçilər 
adından səmimi qəlbdən təbrik edim, Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayım.

Hörmətli Prezident, biz rabitəçilərin xahişini nəzərə alaraq bu yeni ATS-in 
açılışına gəldiyinizə görə bütün rabitəçilər adından Sizə bir daha minnətdarlığımızı 
bildirir və çox sağ olun deyirəm.

Mərasimdə amerikalı qonaqlar çıxış edərək öz ürək sözlərini demişlər.
"Omni Kommunikeyşns" şirkətinin prezidenti Dərya Yavalar:
-1996-cı ildən Azərbaycanda simsiz telefon şəbəkəsi yaratmaq 

arzusundaydım. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Amerikaya 
rəsmi səfəri zamanı bu arzunun həyata keçirilməsi üçün real zəmin yarandı. 
Amerikanın "Metromedia İnternəşnl Telekommunikeyşns" və "EL-Cİ-AY" 
şirkətləri bu gün açılış mərasiminə toplaşdığımız bu sistemin Azərbaycanda 
yaradılması işinə məhz o vaxt razılıq verdilər.

"Kaspian-Amerikan Telekom" adlanan birgə müəssisə indi Azərbaycan ilə 
Amerika arasında daha bir körpü rolunu oynayır.

"Metromedia İnternəşnl Telekommunikeyşns" şirkətinin prezidenti Riçard 
Şervin:

-Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Amerikaya rəsmi səfəri 
çox uğurlu keçdiyinə görə mən bu gün buradayam.

Bizim şirkətimiz bir neçə il bundan əvvəl fəaliyyətə başlamışdır. 
Azərbaycandakı iqtisadi dirçəliş, mövcud şərait şirkətimizi də bu ölkəyə cəlb 
etmişdir. Biz Azərbaycan Rabitə Nazirliyi ilə yeni telefon şəbəkəsi yaratmaq 
istiqamətində bundan sonra da işləmək əzmindəyik. Telekommunikasiya ölkəyə 
iqtisadi dirçəliş gətirir. Biz də bax, bu cür işləyirik. Çox sağ olun ki, bizə burada 
olmaq və işləmək imkanı yaratmısınız.
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Mərasimdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev çıxış etmişdir:
-Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi, Azərbaycanın rabitəçilərini bu gün Bakıda yeni və tam müasir 

texnikaya, texnologiyaya malik olan telefon stansiyasının açılışı münasibətilə 
təbrik edirəm.

Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə 
olunan nəticələr təqdirə layiqdir. Bu işlərdə Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi, 
rabitəçilər xüsusən xarici investisiyadan istifadə edirlər və xarici ölkələrin 
müvafiq şirkətləri ilə birgə iş görərək uğurlar əldə edirlər, eyni zamanda 
Azərbaycana qabaqcıl, müasir texnika, texnologiya gətirirlər.

Son 4 ilin içərisində Azərbaycanda rabitə tamamilə yeni bir şəkil alıbdır. Bir 
neçə il bundan öncə insanlar mobil telefonların olmasını və onlardan istifadə 
edilməsini ancaq düşünə bilərdilər. Bizim vətəndaşlarımız ayrı-ayrı ölkələrdə 
mobil telefonlardan istifadə edilməsinə əvvəllər həsrətlə baxırdılar. Mobil 
telefonların Azərbaycana gəlməsi böyük hadisə oldu. Bu telefonlar ilk vaxtlar az 
bir təbəqəni əhatə' edirdi. Ancaq indi mobil telefonlar yayılıb, Azərbaycanda 
həddindən çox insan bundan istifadə edir. Mobil telefonların imkanları da o 
qədər artıbdır ki, Azərbaycanın dövlət və özəl televiziyalarında bu telefonlar hər 
gün təbliğ edilir, reklam olunur.

Bu, sevindirici haldır. Bu, ümumiyyətlə, bizim iqtisadiyyatımızın bazar 
iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirildiyinə əyani sübutdur. Bu, Azərbaycanın xarici 
ölkələrlə səmərəli əlaqə qurmasına əyani sübutdur. Biz bunların hamısını təqdir 
edirik və gələcəkdə də rabitədə belə yeniliklərin meydana çıxmasını arzulayırıq.

Bu gün burada, telefon stansiyasının açılışında telefon stansiyasına qoyulan 
sərmayə, onun imkanları, perspektivləri haqqında məlumatlar verildi. Bunlar 
hamısı çox xoş təəssürat yaradır. Bunun əhəmiyyəti xüsusən ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanın rabitəçiləri, respublikamızın Rabitə Nazirliyi Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Biz bu əməkdaşlığın yaxşı nəticəsini 
görürük.

Bu telefon stansiyasının açılışı yeni bir hadisədir. Yəni simsiz telefon 
Azərbaycanda ilk dəfədir ki, həyata keçirilir və onun da çox gözəl perspektivləri 
vardır. Güman edirəm ki, biz gələcəkdə bu proqramın, layihənin bütünlüklə 
həyata keçirilməsinin şahidi olacağıq.

Bugünkü hadisə Amerika-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdiyini 
göstərir, eyni zamanda Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna külli miqdarda 
investisiyanın gəldiyini göstərir. Bilirsiniz ki, ölkəmiz 1994-cü ildən başlayaraq 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək 
işlənilməsi üçün dünyanın bir çox böyük şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb və 
həmin müqavilələri həyata keçirir. Bunların nəticəsində Azərbaycana böyük 
miqdarda investisiyalar gəlir. Ancaq biz, eyni zamanda Azərbaycanın
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iqtisadiyyatını, bazar, sərbəst iqtisadiyyatım inkişaf etdirərək, ölkəmizin 
iqtisadiyyatının, sənayesinin, infrastrukturunun, sosial sahəsinin başqa tərəflərinə 
də xüsusi fikir veririk və qayğı göstəririk. Bunları inkişaf etdirmək üçün xarici 
ölkələrin şirkətləri ilə müştərək işlər görülür və ölkəmizə sərmayələr gətirilir. 
Bir telefon stansiyasının tikilməsi üçün məhz buraya 42 milyon ABŞ dolları 
dəyərində investisiya gələcəkdir. Bu, sevindirici haldır.

Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycana xarici 
investisiya təkcə neft sektoruna yox, digər sahələrə də gəlir. Bunlar da 
Azərbaycanda sərbəst iş görmək, xarici şirkətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərməsi 
üçün yaradılmış əlverişli şəraitin olduğunu sübut edir. Bunlar onu göstərir ki, 
Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizin vətəndaşlarına, 
sahibkarlara səmərəli iş görmək üçün imkanlar veribdir. Eyni zamanda 
ölkəmizdəki ictimai-siyasi sabitlik Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsini 
əsas şərt olaraq təmin edir.

Bir daha qeyd edirəm, bütün bunlar çox sevindirici haldır. Bildirmək istəyirəm 
ki, bu işlər Azərbaycanda bundan sonra da sürətlə davam edəcəkdir, 
Azərbaycanın iqtisadiyyatı gündən-günə inkişaf edəcəkdir, Azərbaycan 
vətəndaşlarının rifah halı yaxşılaşacaqdır.

Mən Azərbaycanın rabitəçilərini əldə etdikləri müsbət nailiyyətlərə görə və bu 
gün bu telefon stansiyasının açılışı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə 
bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
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VAHİD AVTOMATLAŞDIRMA KONSEPSİYASI

Mövcud kompüter parkının müasir tələblərə cavab verməsi, Rabitə 
Nazirliyində və ayrı-ayrı struktur bölmələrdə lokal kompüter şəbəkələrinin təşkil 
edilməsi və mövcud şəbəkələr arasında əlaqələrin yaradılması və s. kimi 
problemlərin həll edilməsi üçün 1999-cu ildə "Vahid avtomatlaşdırma konsep
siyası" (VAK) işlənib hazırlanmışdır.

Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş işlərin tam həcmdə iki mərhələdə 2003-cü ilə 
qədər həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır.

I mərhələdə Rabitə Nazirliyi üzrə vahid avtomatlaşdırmanın həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutan texniki tapşırığın hazırlanması;

II mərhələdə isə texniki tapşırıqların yerinə yetirilməsi və qlobal kompüter 
şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Hər bir müəssisənin özünün lokal şəbəkəsi yaradılmalı və ya mövcud 
şəbəkələr arasında MHM-də quraşdırılmış telekommunikasiya serveri vasitəsi 
ilə ON-LINE rejimində informasiya mübadiləsi təşkil edilməlidir.

Rabitə Nazirliyi üzrə lokal şəbəkələrin yaradılması üçün konsepsiyada 
aşağıdakı faktorlar əsas götürülmüşdür:

- vahid texniki siyasət nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş ümumi şəbəkənin 
strukturuna əsasən aparılmalıdır;

- informasiya bazaları vahid struktura malik olmalıdır;
İnformasiyaların real vaxt rejimində emalı zamanı vaxt gecikmələrinin aradan 

qaldırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
- serverdə saxlanılan informasiya bazalarının mütəmadi olaraq 

optimallaşdırılması;
- normativ-sorğu informasiyaları strukturlarının optimallaşdırılması;
- müasir məlumatlar bazası sistemlərindən istifadə etməklə real vaxt rejimində 

infonnasiyanın emalının həyata keçirilməsi;
Müvafiq strukturların lokal kompüter şəbəkələrində informasiyanın ilkin emalı, 

eyni zamanda MHM-in mərkəzi serverində ümumi məlumatların emalı, 
nazirliyin struktur vahidləri üzərində ciddi informasiya analizi aparmağa və 
maliyyə nəzarəti yaratmağa imkan verəcəkdir.

Bununla yanaşı, VAK-da vahid strukturlu informasiya bazalarının yaradılması, 
vahid texniki həllərdən istifadə edilməsi və informasiyanın dayanıqlığının və 
mühafizəsinin təmin edilinəsi üçün konkret tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.

"Vahid avtomatlaşdırma konsepsiyası" əsasında Rabitə Nazirliyi üzrə 
kompüterləşmə və işçi yerlərin avtomatlaşdırılması sahəsində bir çox mühüm işlər 
görülmüşdür:

- "Azərpoçt"DM-in filialları üzrə pensiyaçıların kartotekasının yaradılması və
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pensiya ödənişlərinin kompüter vasitəsilə aparılması, ödənişlərə nəzarət sisteminin 
yaradılması;

- "Azərpoçt"DM-in filialları tərəfindən teleqramların ötürülməsinin, teleqraf 
aparatlarını kompüterlərlə əvəz etməklə, təşkil edilməsi;

- Respublikadaxili sürətli pul göndərişləri sisteminin yaradılması;
- Bakı şəhərindəki poçt şöbələrində telefonlar üzrə abunə haqqı ödənişinin 

təşkili;
- "09" və "009" sorğu xidməti üçün yeni serverin quraşdırılması və sorğu- 

məlumat bazasının genişləndirilməsi;
- "07" və "007" xidmətinin səviyyəsinin artırılması, kağızsız texnologiyaya 

keçirilməsi və telefonçuların iş yerlərinin avtomatlaşdırılması;
- Attestasiya keçirilməsi üzrə test proqramlarının hazırlanması;
- Müəssisə və birliklər üzrə maliyyə-texniki göstəricilər əsasında kompüterdə 

qabaqcıl rabitə müəssisəsinin təyin edilməsi;
Hal-hazırda VAK çərçivəsində fəaliyyət göstərən və MHM-in regional 

şəbəkəsinə qoşulan kompüter və terminalların sayı 420-yə yaxındır.
Bu günə kimi ON-LİNE texnologiyası ilə MHM-in şəbəkəsinə aşağıdakı TKQ- 

lər və poçt filialları qoşulmuşdur: Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran, Quba, Masallı, 
Mingəçevir, Şəki, Gəncə, Xaçmaz və Naxçıvan TİRİ.

Xaçmaz və Naxçıvan TİRİ istisna olmaqla, yuxarıda adları çəkilən 
müəssisələrdə 5 kompüterdən ibarət müasir internet klubları yaradılmışdır.

İlin sonuna qədər digər TKQ-lərin ON-LİNE qoşulması təmin edilərək, nəzərdə 
tutulmuş poçt filialları tərəfindən pensiya ödənişlərinin kompüter vasitəsilə 
aparılması həyata keçirilmişdir.

Yuxarıda göstərilən tədbirlər vahid ON-LİNE kompüter bazasında rabitə sahəsi 
üzrə avtomatlaşdırılmış məlumat sisteminin yaradılmasına imkan verəcəkdir.
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İNTERNET RABİTƏSİNİN İNKİŞAF KONSEPSİYASI

Rabitə Nazirliyinin inkişaf konsepsiyası çərçivəsində internet rabitə 
növünün perspektiv inkişafı dərin təhlillərlə araşdırılmış və bu istiqamətdə 
gələcəkdə görüləcək işlər nəzərə alınmaqla "İnternet rabitəsinin inkişaf 
konsepsiyası" işlənib hazırlanmışdır.

Bütün dünyada olduğu kimi, internet rabitəsinin inkişafı respublikada ilk 
vaxtlar xaotik olaraq həyata keçirilirdi. Bu xaotikliyin aradan qaldırılması üçün 
internet rabitəsinin inkişafı üzrə konsepsiyanın hazırlanması zərurəti yaranmışdı.

Bu konsepsiyanın məntiqi nəticəsi olaraq Rabitə Nazirliyi respublikada ilk dövlət 
internet strukturunu Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin nəzdində yaratdı.

Ən müasir texnologiyalar bazasında yaradılmış bu şəbəkənin abunəçiləri internet 
şəbəkəsinə bağlanmaq üçün digər provayderlərin abunəçilərindən fərqli olaraq 3 
rəqəmli xüsusi prefiksdən istifadə edirlər. Bu isə internet abunəçilərinin yaratdığı 
trafikə nəzarət etməklə yanaşı, xidmət qiymətlərini aşağı salmağa nail olmağa və 
beləliklə, şəbəkədə yükün paylanmasını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Bakı şəhərinin poçt filiallarında, o cümlədən Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, 
Quba, Şəki, Masallı, Lənkəran və Abşeronda internet klubları və xidmətləri 
fəaliyyət göstərir.

Respublikanın bütün rayonlarının qlobal internet şəbəkəsinə bağlantısını təmin 
etmək üçün Rabitə Nazirliyi "İnternet rabitəsinin inkişaf konsepsiyasf'na uyğun 
olaraq tender keçirməyi planlaşdırır.
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NAXÇIVAN - 75

1990-cı ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası təcavüzkar Ermənistan 
dövləti tərəfindən ölkə ərazisi ilə birbaşa dəmiryolu, avtomobil nəqliyyatı və 
rabitə magistrallarından məhrum edilərək blokadada saxlanılmaqda idi.

Muxtar Respublika rabitə sistemlərinin köhnə texnologiya üzərində qurulması, 
əhaliyə keyfiyyətli rabitə xidmətləri göstərməyə və onun iqtisadiyyatının 
inkişafına lazımi dərəcədə təsir göstərməyə imkan vermirdi.

Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyi prezident Heydər Əliyevin 
rabitəyə olan diqqət və qayğısı nəticəsində Muxtar Respublikanın telekom
munikasiya şəbəkəsinin müasirləşdirilməsi, dünya standartları texnologiyası 
səviyyəsinə çatdırılması və beynəlxalq telekommunikasiya şəbəkəsi ilə 
inteqrasiyası üçün az iş görməmişdir.

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tədbirlər planı haqqında" respublika prezidentinin 12.02.99-cu il 
tarixli 72 saylı sərəncamına uyğun olaraq yubileyə rabitə sahəsində hazırlıq üzrə 
tədbirlər planı tərtib olunmuş və tədbirlər planına uyğun olaraq xeyli iş 
görülmüşdür.

Hələ 16 fevral 1998-ci ildə Cənubi Koreyanın "DEU Telekom" şirkəti ilə 
bağlanmış birgə müqaviləyə uyğun olaraq, Muxtar Respublika ərazisindəki 
bütün şəhər və kənd telefon şəbəkələrinin yeniləşdirilməsi sahəsində işlər 
aparılmışdır. Bağlanmış müqavilə yüksək keyfiyyətlə və qrafıkə uyğun 
müddətdə başa çatdırılmışdır.

Muxtar Respublikanın telefon şəbəkəsinin yenidən qurulması 3 mərhələdə 
həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələ 1998-ci il mayın 9-da möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyevin 75 illik yubileyi münasibəti ilə Naxçıvan şəhərində 
tutumu 8 min nömrə olan ATS-in istifadəyə verilməsi ilə başlanmışdır.

Açılış mərasimində rabitə naziri Nadir Əhmədov bildirmişdir:
-Azərbaycan rabitəçiləri 1998-ci ili dönüş ili elan ediblər Bu il ötən 

illərdəkindən kəskin şəkildə fərqli olaraq bütün respublika üzrə 120 min telefon 
nömrəsini müasir tələblər səviyyəsində istifadəyə verməyi nəzərdə tutmuşuq. 
Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev cənablarının ad günü 
ərəfəsində onun anadan olduğu Naxçıvanda açılışına toplaşdığımız bu müasir tipli 
avtomat telefon stansiyası da həyata keçirilməsini qarşımızda məqsəd 
qoyduğumuz rabitədə inkişaf konsepsiyasının mühüm bir hissəsidir...

Məqsədimiz möhtərəm prezidentimizin tapşırdığı kimi, qısa müddətdə 
müstəqil respublikamızın müstəqil rabitəsini müasir dünya standartları 
səviyyəsinə yüksəltməkdir. Möhkəm inam hissi ilə deyə bilərəm ki, rabitə 
sahəsinə göstərilən dövlət qayğısı və xüsusi diqqət sayəsində üzərimizə düşən 
vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəyik.

........118—  -  —

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yeni rabitə 
müəssisəsinin açılışı münasibətilə rabitəçiləri və Naxçıvan əhalisini təbrik 
edərək, bu mühüm obyektin quraşdırılmasınııı birinci mərhələsinin ölkə 
prezidentinin ad günü ərəfəsində başa çatdırılmasını əlamətdar hadisə kimi 
qiymətləndirmişdir. O, Muxtar Respublikada rabitə xidmətinin keyfiyyətini 
yüksəltmək, telefon şəbəkəsini yeniləşdirmək və genişləndinnək üçün gərgin 
əmək sərf etmiş rabitəçilərə naxçıvanlılar adından təşəkkür etmiş,ölkəmizdə 
son vaxtlar rabitənin sürətlə inkişaf etdirilməsi istiqamətində Rabitə Nazirliyinin, 
şəxsən nazir Nadir Əhmədovun hazırlayıb həyata keçirdiyi tədbirləri yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Toplantıda digər çıxış edənlər rabitəmizin inkişaf etdirilməsi üçün Rabitə 
Nazirliyinin rəhbərliyinə, ümumiyyətlə rabitəçilərə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Rabitə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış və üzərində Naxçıvan MR-in xəritəsi və 
Heydər Əliyevin şəkli əks olunan marka Naxçıvanda yaradılmış Heydər Əliyev 
muzeyinə verilmək üçün Naxçıvan MR Ali Məclisinə göndərilmiş və 223-cü 
sənədlə qeydiyyatdan keçirilərək muzeydə saxlanılır.

Yenidənqurma işlərinin 2-ci mərhələsinə uyğun olaraq Naxçıvan şəhərində, 
Şərurda, Culfada, Ordubadda, Şahbuzda, Sədərəkdə, Babəkdə müasir ATS 
avadanlıqları quraşdırılmış və 1998-ci ilin sonlarında istifadəyə verilmişdir. 
Nəticədə Muxtar Respublika daxilində rayonlararası rabitənin tam avtomat- 
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laşdırılması başa çatdırılmışdır.
3-cü mərhələ, yəni şəbəkənin transmissiya avadanlığının və kənd ATS-lərinin 

rekonstruksiyası, əlavə 10 min nömrənin quraşdırılması və Muxtar Respublika 
rayonlarının Azərbaycanın digər bölgələri və dünya ölkələri ilə avtomatik rabitə 
ilə təmin edilməsi 1999-cu ildə başa çatdırılmışdır.

Bununla da Azərbaycan bölgələri arasında tam telefonlaşdırma ilk dəfə olaraq 
Naxçıvan MR-də həyata keçirilmişdir.

Naxçıvanda yeni ATS-lərin istifadəyə verilməsi razılıqla qarşılanmışdır.
Sədərəkdə yeni tipli, dünya standartlarına uyğun elektron ATS-in açılış 

mərasimində çıxış edən şəhid atası Əhməd Salahov, Ağsaqqallar Şurasının sədri 
Məhərrəm Musayev və başqaları bu gözəl hədiyyə üçün bütün rabitəçilərə 
minnətdarlıq etmişlər.

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yeni elektron tipli ATS-in 
tikintisində xidməti olan bütün rabitəçilərə öz təşəkkürünü bildirmişdir. O, qeyd 
etmişdir ki, yeni elektron tipli ATS Sədərək əhalisinə dünyanın istənilən yeri ilə 
əlaqə saxlamağa imkan verəcəkdir.

Sonra Koreyanın "DEU Telekom" şirkətinin texniki direktoru çıxış edərək bu 
ATS-də işləyəcək rabitəçilərə uğurlar diləmiş və söz vermişdir ki, Şahbuz, 
Ordubad və Culfa rayonlarında görülən işlərin sürətini artıracaqlar. Bu şirkətlə 
bağlanmış müqavilənin şərtlərinin qısa bir zamanda yerinə yetiriləcəyinə əmin 
olduğunu bildirmişdir.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov çıxışmda demişdir ki, Sədərəkdə açılmış yeni 
telefon stansiyası dünyanın ən sivil ölkələrində olduğu kimi, abonentlərə 
etibarlı, məsafə baxımından ölçüsüz, ikitərəfli telefon rabitəsi saxlamaq imkanı 
verməklə yanaşı, faks, kompüter, internet kimi intellektual rabitə növlərindən də 
istifadə etmək imkanı verəcək.

Şərur rayonunda yeni elektron ATS-in təntənəli açılış mərasimdə Şərur rayon 
telekommunikasiya qovşağının rəisi Əziz Əliyev isə çıxışmda bildirmişdir ki, 15 
kəndi özündə birləşdirən elektron tipli ATS-in tikintisi rayon ictimaiyyəti üçün 
böyük hadisədir. Bu tipli ATS-lərin tikilməsi və istifadəyə verilməsi Naxçıvan 
MR-də əsrin nəhəng tikintilərindən biri kimi yadda qalacaq.

Mərasimdə çıxış edən rayon sakinləri onlara göstərilən qayğı üçün prezident 
Heydər Əliyevə, Rabitə Nazirliyinə dərin minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan MR-in 75 illiyi 
ərəfəsində təhvil verilmiş rabitə obyektləri, təkcə Naxçıvan rabitəçilərinin deyil, 
müstəqil Azərbaycanın müstəqil rabitəsinin uğurlarıdır.

Bu tikintinin son açılış mərhələləri isə Muxtar Respublikanın 75 illiyi 
ərəfəsində Culfa və Ordubad rayonlarında təntənəli surətdə qeyd olunmuşdur. 
Son mərhələdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının rabitə naziri Nadir 
Əhmədov, Koreyanın Moskvadakı səfiri Li Djun Xi, Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
sədri Vasif Talıbov və digər rəsmi şəxslər Culfa rayonunda olmuşlar.
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Li Djun Xi çıxışmda bildirmişdir ki, o, Azərbaycanda ilk dəfədir olur və 
Azərbaycanın müstəqillik yolunda apardığı işlər və nailiyyətlər onu çox 
sevindirir.

Təntənəli mərasimində çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:
-Bu gün Culfa və Ordubad rayonlarında açdan yeni ATS-lər rabitəçilərimizin 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyinə ən layiqli hədiyyəsidir. 
Cənubi Koreyanın "DEU Telekom” şirkətinin köməyi ilə quraşdırılmış dünya 
standartlarına uyğun yeni ATS-lərin istifadəyə verilməsi məhz bu ATS-lərin 
açılışından sonra Naxçıvan MR üzrə başa çatdırılmış olur.

Culfada yeni A TS-in açılışı

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxışmda bildirmişdir:
- Bu gün Culfa rayonu rabitə blokadasını yarır. Culfa rayonu ilə bərabər, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası rabitə blokadasını yarır. Bilirsiniz ki, keçən ilin 
fevral ayından başlanılmış bu iş bu il - artıq sentyabr ayının 30-u Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında tamamlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası tamamilə rabitə 
blokadasından qurtarmış olur.

Beləliklə, Naxçıvan şəhərində 12952, Culfa rayonunda 4160, Babək rayonunda 
3200, Şahbuz rayonunda 2432, Şərur rayonunda 5868, Ordubad rayonunda 4288, 
Sədərəkdə 1024 nömrə tutumu olan telefon stansiyaları istifadəyə verilmişdir.

Muxtar Respublika ərazisində 64 ədəd telefon stansiyası istismara buraxılmış,
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bunlardan 16 ədədi mərkəzi' ATS, 48 ədədi isə "Rasm" törəmə stansiya olmuşdur. 
Bu stansiyalarda birləşdirici xətt əlaqəsi yaratmaq məqsədilə 554,2 km 
uzunluğunda radio-rele xətti və 119 km fıber-optik kabellərdən istifadə 
edilməklə 7470 telefon kanalı yaradılmışdır. Ümumiyyətlə, rekonstruksiya 
zamanı 3572145 km uzunluğunda yeni telefon kanalları yaradılmışdır.

Radio-rele rabitənin təşkili üçün 61 ədəd antena qülləsi tikilmişdir. 
Quraşdırılmış bütün stansiyalar ehtiyat qida mənbələri, dizel generatorlarla təmin 
edilmişdir.

Muxtar Respublikanın bütün rayon mərkəzlərində kod ilə işləyən kanallar və 
kommutatorlar ləğv edilmişdir.

Respublika Rabitə Nazirliyi tərəfindən ayrılmış radio-telefonların 
quraşdırılması nəticəsində Muxtar Respublikanın bütün yaşayış məntəqələri ilə 
avtomatik telefon əlaqəsi yaradılmış və ərazidə olan rabitə şöbələrinin tam 
telefonlaşdırılması başa çatdırılmışdır.

Respublikanın poçt şöbələri tamamilə yeni rabitə növü-telefaksla təmin 
olunmuşdur. Bu məqsədlə 127 ədəd yeni faks aparatları quraşdırılmışdır.

Muxtar Respublikanın rabitə müəssisələrinə 2 ədəd minik avtomobili, 1 ədəd 
"UAZ" markalı avtomaşın, 10 ədəd "kseroks" (surətçıxaran) aparatı verilmiş, 
müəssisələri ayda 1 dəfə yanacaqla təmin etmək üçün 12 tonluq "KRAZ" markalı 
avtomaşın, 5 ədəd teleqraf aparatı, rabitəçilərin istifadəsi üçün 3 ədəd "UAZ" 
yük və 1 ədəd "DAEWOO" minik avtomaşını, Naxçıvan MR-in 75 illiyinə həsr 
olunmuş zərf və markalı poçt açıqcaları ayrılmış, 28 ədəd radiotelefo ı veril
mişdir.

Bakı-Naxçıvan arasında şəhərlərarası kanalların sayı 120-dən 180-ə
çatdırılmışdır.

Sədərəkdə yeni 10 vt gücündə TV verici, 250 vt gücündə FM və Naxçıvan 
şəhərində 1 kvt gücündə FM radioyayımı üçün verici istifadəyə verilmişdir.

"Baksell" BM Naxçıvan şəhərində mobil rabitəsini tətbiq etmişdir.
"Azərsell" BM isə mobil telefon şəbəkəsinin təsir dairəsi ilə Muxtar 

Respublikanın paytaxtı ilə yanaşı, digər rayon və qəsəbələri də əhatə etmişdir.
Beləliklə, Şərur, Culfa, Babək, Şahbuz, Ordubad rayonları ərazisində mobil 

telefon stansiyaları quraşdırılmaqla, Muxtar Respublikanın bütün rayonlarında 
mobil telefon rabitəsi təşkil edilmişdir.

Stansiya avadanlıqlarının yeniləşməsi ilə əlaqədar Naxçıvan, Şərur, Sədərək, 
Şahbuz ATS-lərinin xətt şəbəkələrinin genişləndirilməsi istiqamətində tikinti- 
quraşdırma işləri aparılmışdır.

1999-cu ildə Rabitə Nazirliyinin "Azərin" Birgə Müəssisəsi Beynəlxalq Avtomat 
Telefon Stansiyası ilə birlikdə peyk rabitə kanalları vasitəsilə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının inkişaf proqramının köməyi sayəsində Naxçıvan şəhərində yaradılmış 
kompüter mərkəzinin beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulmasını təmin etmişdir. 
Bu işdə "R.İ.S.K." şirkətinin mütəxəssisləri də yaxından iştirak etmişlər.
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Belə mürəkkəb rabitə bağlantısının yaradılması ilk dəfə olaraq sırf azərbay
canlı mütəxəssislərin gücü ilə həyata keçirilmişdir.

"Azərin" Birgə Müəssisəsi və Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin 
"İnformatika-Elm" İstehsalat Birliyi tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respub
likasında geniş internet xidməti təşkil olunmuşdur. Bu da blokada şəraitində 
yaşayan Muxtar Respublika üçün dünyaya açılan pəncərə deməkdir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının sakinləri Bakıdan, eləcə də dünyanın istənilən 
ölkəsindən operativ olaraq video, audio və yazılı məlumatlar ala və göndərə 
bilmək imkanı əldə etmişlər.

Ümumiyyətlə, 1998-1999-cu illər Muxtar Respublikanın rabitə sahəsində 
dönüş ili olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin böyük diqqət və 
qayğısı sayəsində Muxtar Respublikada elektrik rabitəsi bütövlükdə dünya stan
dartlarına cavab verə biləcək səviyyəyə çatdırılmış, nümunəvi telekommunikasiya 
sistemi yaradılmışdır.

Hal-hazırda Naxçıvanın kəndlərində elektron ATS-lərin sayı 63, o cümlədən 
Şərurda- 18, Ordubadda- 13, Şahbuzda- 12, Babəkdə- 7 ,.Culfada- 13 ədəddir. 
Yaşayış məntəqələrinin sayı 205 ədəd olmaqla Şərurda- 71, Ordubadda- 44, 
Şahbuzda- 24, Babəkdə- 42, Culfada isə 24 yaşayış məntəqəsi telefonlaşdırılıb. 
Rabitə şöbələrinin sayı 93 ədəd olmaqla, bütün şöbələr telefonlaşdırılıb.

Muxtar Respublika ərazisində AzTV-1 proqramı ilə əhalinin 99,9%-i, Naxçıvan 
TV proqramı ilə 92%-i, orta dalğada I respublika radio proqramı ilə ərazinin 100%-i, 
FM dalğada isə 85%-i əhatə olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan milli televiziyası və radio 
proqramlarının yayım keyfiyyəti tam təmin olunmuşdur.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında radio və TV 
proqramlarının illər üzrə əhatə faizi

№ Proqramın adı Əhalinin əhatə faizi %

1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001
1 AzTV-1 85 90 ' 93 99,0 99,5 99,9 99,9
2 Naxçıvan TV 85 85 90 92 92 92 92
№ Proqramın adı Ərazinin əhatə faizi %

1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001
1 I respublika 35 40 40 90 100 100 100
a) orta dalğada 30 35 65 85 85
b) FM dalğada

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
ATS-lərin sayı və tutumu

№ Rayonların adı ATS-in
sayı

şəhəri
kənd

Yaşayış
məntəqə

lərinin
sayı

Montaj
tutumu

şəhərlkənd,
№

İstifadə
edilən
tutum

şəhərlkənd,
№

RŞ-nin
sayıl

telefon
laşıb

1. Şərur 1\18 71 256013992 253813883 28128
2. Ordubad 1\13 44 188812400 114212355 13113
3. Şahbuz 1\12 24 102411408 87411408 12112
4. Babək 1\7 42 83212408 57011947 17117
5. Culfa 1\13 24 182412188 162512124 10110
6. Sədərək 1\- - 10241- 10131- İ İ T
7. Naxçıvan şəhəri 2\- - 134521- 129761- 12112

Cəmi 8\63 205 22624112396 20738111717 93193

PREZİDENTİN 30 İLLİK SİYASİ FƏALİYYƏTİ

Prezident Heydər Əliyev "Quruculuq salnaməsi" sərgisində

Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu, dünya şöhrətli siyasi xadim və dövlət 
rəhbəri Heydər Əliyevin 1969-cu il iyulun 14-də respublikaya siyasi rəhbərliyə 
gəlişinin 30 illiyi ümumxalq bayramına çevrilmişdi. Azərbaycanın tarixinə ən 
parlaq, ən güclü inkişaf dövrü kimi həkk olunan bu 30 il ərzində respublikamızda 
yeni yaşayış məntəqələri salınmış, nəhəng sənaye və kənd təsərrüfatı 
kompleksləri, elektrik stansiyaları tikilmiş, bir sözlə geniş quruculuq işləri 
aparılmış, iqtisadi tərəqqi yaranmış, elm və mədəniyyət çiçəklənmiş, əhalinin 
maddi-rifah halı yaxşılaşmışdır. Bütün bunlar rabitə ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm 
də rabitənin inkişafına əsaslı təsir göstərmişdir.

Bu əlamətdar bayramla əlaqədar Rabitə Nazirliyində də geniş tədbirlər planı 
hazırlanmış və həyata keçirilmişdir.

Rabitə Nazirliyi Radio-Elektronika Rabitə Elmi-Texniki Cəmiyyəti (RERETC) 
ilə birgə " Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan rabitəsinin inkişafında rolu" 
mövzusunda geniş konfrans keçirmişdir.

1999-cu il iyulun 13-də Bakıda, Tbilisi prospektindəki İdman-Sərgi Komp

125



leksində Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın qazandığı misilsiz 
nailiyyətlərdən bəhs edən "Quruculuq salnaməsi" sərgisində rabitəçilərin guşəsi 
xüsusi rəğbətlə qarşılanmışdır.

Sərgidə ölkəmizdə rabitənin dünəni, bu günü və sabahını əks etdirən şəkillər, 
müasir rabitə avadanlıqları nümayiş etdirilmişdir. Sərgiyə gələnlər milli rabitə
mizin inkişafının Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu sübut edən sənədlər və 
eksponatlarla tanış olmuşlar.

"Aztelekom" İB, "Azərsell" BM, "Baksell" BM, "Azərin" BM, "Katel" BM, 
BBOT və s. birgə rabitə müəssisələrinin də yaxından iştirakı ilə təşkil edilmiş 
sərgi tamaşaçıların xüsusi marağına səbəb olmuşdur.

Ölkə rəhbəri geniş sərginin açılışında iştirak edərkən rabitəçilərin əməyinə 
yüksək qiymət vermiş, onlara daha böyük nailiyyətlər qazanmağı tövsiyə etmişdir.

Əlamətdar yubileylə bağlı Rabitə Nazirliyində digər tədbirlər də həyata 
keçirilmişdir. Telefon rabitəsinə ehtiyac duyulan Bakının Zirə, Binə, Badamdar, 
Qaraçuxur və NZS yaşayış məntəqələrinə ümumi tutumu 1700 cütlükdən ibarət 
olan kabel xətləri çəkilmiş, paytaxtın 9 mərkəzi poçtamtında əhaliyə beynəlxalq 
internet rabitə xidmətinin göstərilməsi təşkil edilmişdir.

"Teleradio" İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən Quba rayonunun Cümürdəhnə 
kəndində televiziya verici stansiyası quraşdırılmış, respublikanın müxtəlif 
rayonları üzrə 36 kənd ATS-i avtomatik beynəlxalq və şəhərlərarası telefon 
stansiyalarına qoşulmuş, 16 kənd ATS-nin rayon mərkəzi ilə birləşdirici xətləri 
və 52 kənd ATS-nin kənddaxili xətt şəbəkəsi tam bərpa edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə şəbəkəsində də hörmətli prezidentimizin 
30 illik siyasi fəaliyyətinə töhfə olaraq yeni rabitə obyektləri istismara verilmişdir. 
Babək rayonu və onun 6 kəndində 2276 nömrə tutumuna malik, Ordubad rayonunun 
3 kəndində 768 nömrə tutumlu, Culfa rayonunun 4 kəndində isə 1024 nömrə tutumlu 
yeni elektron tipli ATS-lər istifadəyə verilmişdir.

Doğma torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımıza möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən göstərilən diqqət və qayğının nümunəsi 
kimi rabitəçilər bu istiqamətdə də üzərlərinə düşən vətəndaşlıq borcunu 
layiqincə yerinə yetirərək qaçqın və köçkün düşərgələrində olmuş, onlarla 
görüşlər keçirmişlər.

Yubileylə əlaqədar nazirlik "Sağlamlıq 99" spartakiadası devizi altında 
rabitəçilər arasında idmanın müxtəlif növləri - mini futbol, stolüstü tennis, 
armreslinq, dama, şahmat və nərd üzrə yarışlar təşkil etmişdir.

Spartakiada yarışlarında mini futbol və şahmat üzrə Rabitə Kollecinin, stolüstü 
tennis və dama üzrə "Aztelekom" İB-nin, armreslinq üzrə "Teleradio" İB-nin və 
nərd üzrə "Azərmətbuatyayımı" İB-nin idmançıları daha uğurla çıxış etmişlər.

Yarışların qaliblərinə Rabitə Nazirliyinin mükafatı və diplomlar təqdim 
olunmuşdur.
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BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ

Bütün sahələrdə öz üzərinə düşən vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirən Rabitə 
Nazirliyi müstəqil Azərbaycanın demokratiyaya gedən yolda mühüm 
addımlarından olan bələdiyyə seçkilərində də fəallıq göstərmişdir. Seçki 
məntəqələrinin ahəngdar işləməsi üçün telefonlaşdırmaya xüsusi diqqət 
yetirilmişdir.

Seçkilərin fasiləsiz rabitə xidmətləri ilə təmin olunması məqsədilə rabitə 
naziri Nadir Əhmədov 3 avqust 1999-cu il tarixli 124 saylı əmr imzalamışdır. 
Əmrdə Rabitə Nazirliyinin şöbə rəislərinə, rabitə birlik və müəssisə rəhbərlərinə 
tapşırılmışdır ki, birlik və müəssisə rəhbərlərinin başçılığı ilə Azərbaycan 
Respublikasında bələdiyyə seçkilərinin rabitə vasitələri ilə dayanıqlı təmini üçün
10 gün müddətində operativ qruplar yaratsınlar, seçkilərə 20 gün qalmış seçki 
məntəqələrinin telefonlaşdırılmasının başa çatdırılmasını təmin etsinlər.

Həmin əmrlə bələdiyyə seçkilərinin dayanıqlı rabitə vasitələri ilə təmini üçün
11 nəfərdən ibarət qərargah və 5 nəfərdən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır.

Əmr verildiyi gündən bələdiyyə seçkilərinin dayanıqlı rabitə vasitələri ilə 
təmin edilməsinin gedişi haqqında qərargahın rəhbəri müntəzəm olaraq 10 
gündən bir nazirə məlumat vermişdir. Həmin məlumatlar ciddi təhlil edilmiş, 
nəzərə çarpan nöqsanların ləğvi məqsədi ilə təcili tədbirlər görülmüşdür.

124 saylı əmrin icrası istiqamətində "Aztelekom" İB, BTRİB, BŞTQ, 
"Azərpoçt" DM-də operativ qərargahlar təşkil edilmişdir. Qısa müddətdə həmin 
qərargahlar ciddi fəaliyyətə başlamışlar.

Əmrin icrası məqsədi ilə qərargah üzvləri bölgələrlə sıx əlaqə yaratmış, 
yerlərdə olan rabitə tələbatlarını müəyyənləşdirmiş və bütün qüvvələr onun 
ödənilməsinə sərf edilmişdir. Seçki məntəqələrinin telefonlaşdırılması üçün 
Rabitə Nazirliyi tərəfindən vaxtında 607,1 km məftil, 40 ədəd radiouzadıcı 
ayrılmışdır. 74 dairə seçki komissiyasına şəhər ATS-lərindən, şəhərlərarası 
kommutatorlardan birbaşa telefon verilmişdir.

İlk dəfə olaraq seçki vaxtı 56 ədəd "Azərsell" və 5 ədəd "Baksell" mobil 
telefonlarından istifadə təşkil olunmuş, şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinə 
seçkilər başa çatana qədər istifadə üçün şəhərlərarası kommutatordan birbaşa 
telefon çəkilmiş, rabitə birlik və müəssisələrində məsul işçilərdən ibarət 
fasiləsiz növbə təşkil edilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin imkanı xaricində olan məntəqələr müəyyənləşdirilib radio 
rabitəsi yaradılmış, Azərbaycan televiziyasının və radiosunun 1-ci proqramlarının 
respublika ərazisində keyfiyyətli yayımına nəzarət gücləndirilmiş, seçki zamanı 
proqramların fasiləsiz və yüksək keyfiyyətli yayımı təşkil edilmişdir.

Şəhərlərarası telefon danışıqları aparmaq üçün "Seçki" parolu müəyyən
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edilmiş, parolla aparılan danışıqlar adi tariflə hesablanaraq 2-ci dərəcəli 
hökumət danışığı kimi icra olunmuşdur. Respublika üzrə 4683 seçki m əntəqə
sindən 4306-sı telefonlaşdırılmış, 377 məntəqənin telefonla təminində radiostan
siyalardan və nəqliyyatdan istifadə edilmişdir. Bu radiostansiyalar Rabitə 
Nazirliyinin fəallığı ilə Müdafiə Nazirliyi (103), Sərhəd Qoşunları ( 50), Daxili 
İşlər Nazirliyi (28) tərəfindən ayrılmışdır. 219 məntəqədə məlumatlar nəqliyyat 
vasitəsi ilə çatdırılmışdır.

Seçkilərə 15 gün qalmış BŞTQ üzrə, seçki günü isə bütün sexlərdə cavabdeh 
işçilərdən növbə təşkil edilmişdir.

Məlumatların verilməsi müddətində, yəni saat 9, 11, 14, 17-də əlaqəyə xüsusi 
diqqət yetirilmişdir.

Rabitə obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün "Azərenerji" SC 
ilə əlaqə yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan 255 seçki m əntəqəsinin 
telefonlaşdırılması da vaxtından əvvəl başa çatdırılmışdır. Bu da seçkilərin 
mütəşəkkil keçirilməsinə əsaslı təsir göstərmişdir.

Əgər 1998-ci ildə prezident seçkilərində 3610 seçki məntəqəsi 
telefonlaşdırılmışdırsa, bələdiyyə seçkilərində bu rəqəm 4306 ədəd olmuşdur. 
Prezident seçkilərində tam ruh yüksəkliyi ilə fəaliyyət göstərən rabitəçilər 
bələdiyyə seçkilərində də inamla işləmişlər.
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1999-CU İLİN BAYRAM TÖHFƏLƏRİ

Respublikamızda qeyd olunan bayram günlərində yeni rabitə obyektlərini 
istismara verib xalqımızı sevindirən rabitəçilər 1998-ci ildə olduğu kimi, 1999-cu 
ildə də bu xoşməramlı ənənəni davam etdirmişlər.

Novruz bayramı ərəfəsində rabitəçilər Mərdəkan qəsəbəsində müasir tipli 
elektron avtomat telefon stansiyası və poçtamt istifadəyə vermişlər.

1999-cu il martın 18-də istifadəyə verilən yeni ATSfin və müasir tələblərə tam 
cavab verən poçtamtın açılış mərasimində çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov 
demişdir:

-Təxminən 9 ay bundan əvvəl möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev 
rabitəmizin daha da inkişaf etdirilməsi, xüsusən Bakının şəhərətrafı yaşayış 
məntəqələrinin tam telefonlaşdırılması barədə bizə tapşırıq vermişdi. Bu 
göstərişin məsuliyyətini tam dərk edərək, biz ötən müddətdə xeyli iş görmüşük. 
Bu müddətdə 62 min nömrə istifadəyə verilmişdir. Onun da 32 mini Bakıətrafı 
yaşayış məntəqələrində, o cümlədən 14 mini Əzizbəyov rayonunda olmuşdur.

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, Rabitə Nazirliyi Əzizbəyov rayonunda 
rabitənin müasirləşdirilməsi istiqamətində 15 milyard manata qədər pul 
xərcləmişdir ki, bu da rayonun təxminən bir illik büdcəsinə bərabərdir. Bunu 
qeyd etməkdə məqsədim hörmətli prezidentimizin sizin rayona göstərdiyi daimi 
qayğını minnətdarlıq və iftixar hissi ilə xatırlatmaqdır.

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qədri Ecvet Tezcan 
mərasimdə bildirmişdir:

-Mən Azərbaycanda Türkiyə dövlətinin səfiri kimi bütün sahələrdə inkişafı 
görürəm və sevinc hissi keçirirəm. Rabitə sahəsindəki uğurlar daha böyükdür. 
Nadir müəllimə, onun şəxsində təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın hər bir 
nöqtəsində gərgin əməkləri ilə rabitəni inkişaf etdirərək xalqa xidmət göstərən, 
vətəndaşlara dünyanı açan, mədəniyyətə qovuşduran Rabitə Nazirliyinə 
min nə tdarl ığımı bildirirəm.

Şəhid atası Əsgər İmanov:
-Əvvəllər biz - Əzizbəyov rayon sakinləri primitiv olan stansiyanın 

xidmətindən istənilən səviyyədə istifadə edə bilmirdik. "9"-u yığmadan şəhərlə 
əlaqə saxlamaq qeyri-mümkün idi. İndi vəziyyət tamamilə dəyişmişdir. Həmçinin 
poçt xidməti səviyyəsinin də yüksəlməsi üçün gözəl şərait yaradılmışdır.

Biz yaxşı başa düşürük ki, görülən bütün xeyirxah işlər xalqımızın müdrik 
rəhbəri hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qayğısının nəticəsidir.

Bu rabitə müəssisəsinin açılışı milli bayram olan Novruz ərəfəsində bizə gözəl 
töhfədir və bu töhfəni bəxş edənlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Millət vəkili Şaitdin Əliyev:
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-Bir neçə il bundan əvvəl rayonumuzda rabitənin yaxşdaşdırdması
həsrətindəydik və bunu arzulayırdıq. Əzizbəyov rayonunun ucqar regionlarında
telefon olmadığından onlarla əlaqə saxlamaq qeyri-mümkün idi və bu hamının
əhval-ruhiyyəsinə pis təsir göstərirdi. Son vaxtlar bu arzumuz çin olmaqdadır.
Həmin yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılmasının əzmkarlıqla icrası hamıda
sevinc və məmnunluq yaratmışdır. Bununla əlaqədar bir cəhəti nəzərinizə
çatdırmağı özümə borc bilirəm: -Son vaxtlarda respublikamızda rabitə xidmətinin %
yaxşılaşdırılmasında 70 ildə görüldüyündən daha çox iş görülmüşdür. Bütün 
bunlar bizim gözlərimiz qarşısında baş verir. Bu inkişaf möhtərəm prezidentimiz 
Heydər Əliyevin əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsindəki müdrik 
siyasətinin, müntəzəm qayğı və diqqətinin nəticəsidir.

Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin ad gününü böyük ruh yüksəkliyi və 
nailiyyətlərlə qarşılayan rabitəçilər hələ ilin əvvəlindən hazırlıq işləri görərək 
yeni-yeni rabitə obyektləri istifadəyə vermişlər.

Bu münasibətlə Oğuz rayon mərkəzində müasir tipli poçtamt binası istifadəyə 
verilmişdir.

Açılış mərasimində çıxış edən Rabitə Nazirliyinin və rayon İcra Hakimiyyətinin 
nümayəndələri, yerli ağsaqqallar və ziyalılar yeni poçtamt binasını hörmətli 
prezidentimizin anadan olması günü rabitəçilərin Oğuz camaatına bayram töhfəsi 
kimi qəbul etdiklərini bildirmişlər.

Dövlət başçısının anadan olmasının 76-cı ildönümü şərəfinə daha inamla 
çalışan rabitəçilərin işgüzarlığı nəticəsində mayın 9-da 71 saylı ATS 1000 nömrə 
artırılmışdır.

Ölkə prezidentinin ad günü ərəfəsində Rabitə Nazirliyinin "Teleradio" 
İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Duzdağ 
televiziya stansiyasında respublika radiosunun birinci proqramının 
yayımlanmasının keyfiyyətini artırmaq üçün gücü 1 vt olan, FM diapazonunda 
işləyən radioverici, Oğuz rayonunun Baş Daş^ğıl kəndində gücü 10 vt olan 
"Monza" tipli televiziya vericisi və peyk qəbuledicisi, Füzuli rayonunun Horadiz 
qəsəbəsində isə mövcud 1 vt-lıq kiçik güclü televiziya vericisi əvəzinə 25 vt- 
lıq "Monza" tipli televiziya vericisi quraşdıraraq istifadəyə vermişlər. Nəticədə 
həmin bölgələrdə Azərbaycan televiziyasının və radiosunun birinci proqramının 
keyfiyyətli yayımı təmin edilmişdir.

28 May- Respublika gününü bayram töhfələri ilə qarşılayan rabitəçilər bir sıra 
yeni rabitə obyektləri istifadəyə vermişlər.

Həmin gün Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində 200, Səngəçal 
qəsəbəsində 100 nömrə tutum udan ATS-lər istismara verilmiş, Sumqayıt şəhəri 
4 saylı ATS-də AON avadanlığı quraşdırılmış, Qax rayonunda "Azərsell" Birgə 
Müəssisəsinin GSM rabitəsi təşkil edilmişdir.

Şahbuz rayonunun Ərəbsə kəndində radio proqramının yayımı üçün Sədərəkdə 
250 vt,Biləsuvarda 100 vt gücündə FM radio vericiləri quraşdırılaraq istismara
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verilmişdir.
Bayram günündə Bakı şəhərinin telefonlaşdırılmamış Yeni Yasamal, l-ci, 2-ci, 

3-cü Alatava, Rəsulzadə, "Qaratəkrarmetal", Hövsan qəsəbələrində yaşayan 400 
nəfər güzəştli vətəndaşın mənzilinə telefon çəkilmşidir.

28 May-Müstəqillik. günü ərəfəsində Rabitə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Goradil 
qəsəbəsindəki "Rabitəçi" pansionatında məskunlaşmış rabitəçi məcburi 
köçkünləri işlə təmin etmək üçün təşkil edilmiş tikiş sexinin açılış mərasimi 
keçirilmişdir.

15 İyun-Qurtuluş günü ərəfəsində Yeni Günəşli qəsəbəsinin sakinlərini 
bayram töhfəsi ilə sevindirən rabitəçilər 77 saylı elektron tipli ATS-in tutumunu 
əlavə olaraq 1000 nömrə artırmışlar. Türkiyənin "Netaş" şirkətinin 
avadanlıqlarının quraşdırılmasından sonra qəsəbə sakinlərinin telefon rabitəsinə 
olan ehtiyacının ödənilməsi üçün daha bir addım atılmışdır.

Bayram günü Günəşli qəsəbəsinin Mehmandarov və Şıxlinski yaşayış 
sahələrinin sakinləri isə daha çox sevinmişlər. Bu yaşayış sahəsində yeni ATS- 
in quraşdırılması başa çatdırılaraq istismara verilmişdir. 960 nömrəlik yeni 
müasir tipli ATS sakinlərə istənilən ölkə və şəhərlə telefon əlaqəsi yaratmaq 
imkanı vermişdir.

Təntənəli mərasimdə çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:
-Təkzibedilməz həqiqətdir ki, bu tarixi gün və bu seçim olmasaydı biz bu 

dirçəlişə, bu sabitliyə, bu inkişafa nail ola bilməzdik. Qurtuluş günü rabitəmizin 
uğurlar qazanmasına da təkan vermişdir. Toplaşdığımız bu təntənəli mərasim də 
həmin uğurların bir hissəsidir. Onu da qeyd edim ki, bu adi telefon stansiyası 
deyil. Bu stansiya vasitəsilə dünyanın hər yeri ilə əlaqə yaratmaq imkanı 
olacaqdır.

Mərasimdə digər çıxış edənlər bayram münasibətilə ürək sözlərini söyləmiş, 
möhtərəm prezidentimizə xoş arzularını bildirmişlər.

Rabitəçilərimiz ənənələrinə sadiq qalaraq 1999-cu ilin son günlərində 
xalqımızın böyük sevinclə qarşıladığı 31 Dekabr-Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik günü və Yeni il bayramlarına yeni-yeni töhfələrlə qoşulmuşlar.

Dekabrın 24-də rabitəçilər Xətai rayon əhalisinə xidmət göstərən 66/67 saylı 
ATS-də 63 indeksi ilə işləyən 1000 nömrəlik yeni stansiya avadanlıqlarının 
quraşdırılmasını başa çatdıraraq istismara vermişlər.

Cəmisi 20 gün ərzində ərsəyə gətirilən 63 indeksli ATS-in avadanlıqları 
dekabrın əvvəllərində gətirilmiş, iki növbəli iş rejimi təşkil edilmiş, kollektivin 
gərgin zəhməti hesabına qısa müddətdə magistral kabel xətti çəkilmiş, əvvəllər 
istifadəsiz qalmış birləşdirici xətlər bərpa edilmiş, obyekt tam işlək səviyyədə 
istifadəyə verilmişdir. Halbuki, əvvəlki vaxtlarda bu qədər iş həcminə ən azı 5-6 
ay vaxt sərf edilərdi.

Yeni ATS-in açılış mərasimində rabitə naziri Nadir Əhmədov demişdir:
-Bu gün Nərimanov rayonu sakinlərinin istifadəsinə veıilən 1000 nömrəlik 63

131



saylı ATS min ailənin sevinci deməkdir. Rabitəçilərimiz müdrik rəhbərimizin 
apardığı siyasət nəticəsində respublikamızda yaranmış sabitlikdən maksimum 
istifadə etməyə çalışır və xalqımızın rabitəyə olan ehtiyacını tamamilə ödəmək 
üçün bütün qüvvələri səfərbər etmişlər. Biz- rabitəçilər ölkəmizin rabitə 
şəbəkəsini genişləndirməklə bərabər, həm də mövcud rabitə vasitələrini 
müasirləşdirməklə səmərəliliyi və keyfiyyəti artırmağa, milli rabitəmizi dünya 
standartları səviyyəsinə çatdırmağa çalışırıq.

Böyük Şor qəsəbəsinin sakini A.Məmmədov çıxışında bildirmişdir:
-Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində rabitəçilərin 

Nərimanov rayon sakinlərinə bəxş etdikləri bu ATS doğrudan da əsil bayram 
hədiyyəsidir.

Sakinlər adından çıxış edən Səyyad Əhmədov demişdir:
-Hörmətli prezidentimizin fərmanı əsasında, Nazirlər Kabinetinin 15.01.94-cü 

il tarixli 10 saylı qərarına əsasən Rabitə Nazirliyinin şəhid ailələrinə göstərdiyi 
təmənnasız yardıma görə Sizə ulu Tanrıdan cansağlığı arzulayır və hər zaman 
telefon dəstəyini qaldıranda bu işdə əvəzsiz xidməti olanların hər birini xoş 
arzularla yad edəcəyimizi bildiririk.

Ağsaqqal Həsən Turabiyev çıxışında söyləmişdir:
-Bu stansiyadan mənim mənzilimə 3 gündür ki, telefon çəkilib, yeni il 

ərəfəsində ailəmizə böyük sevinc bəxş edilib.
Dünya şöhrətli siyasətçi, əziz prezidentimiz Heydər Əliyev respublikamızda 

əmin-amanlıq yaradıb. Onun sayəsində respublikamız gündən-günə inkişaf edir.
Hörmətli nazir! Bu quruculuq işlərində Sizin də böyük zəhmətiniz var. Sizə və 

rabitəçilərə sakinlər adından minnətdarlığımı bildirirəm.
Köhnə Günəşlidə isə dekabrın 25-də mövcud ATS-in tutumu əlavə olaraq 976 

nömrə artırılmışdır. Elektron tipli bu ATS 50 indeksi ilə işləyir. Stansiya 
avadanlıqlarının quraşdırılmasını qısa müddətdə başa çatdıran rabitəçilər tutumu 
2000 nömrəyə çatdırılan bu obyekti günəşlilərə bayram ərməğanı kimi istismara 
vermişlər.

1999-cu il dekabr ayının 27-də Binəqədi qəsəbəsində elektron tipli ATS-in 
açılışı olmuşdur.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov rabitəçilərin gərgin zəhməti bahasına qazanılmış 
nailiyyətlərdən və qarşıda dayanan mühüm vəzifələrdən danışaraq bildirmişdir:

-Azərbaycan rabitəsi inkişaf edir və edəcəkdir. Hörmətli prezidentimizin çox 
qiymətli bir fikri var: "'Müstəqil respublikanın müstəqil rabitəsi olmalıdır”. Biz 
rabitəçilər hazırda həmin tapşırığı yerinə yetirmək, milli rabitəmizi inkişaf etmiş 
ölkələrin səviyyəsinə çatdırmaq üçün çalışırıq. Möhtərəm prezidentimizin 
Azərbaycanda yaratdığı sabitlikdən istifadə edən rabitəçilər rabitənin inkişaf 
etdirilməsi üçün yaxşı imkan tapıblar. Rabitənin inkişafı- dövlətin inkişafıdır. 
Əgər dövlətimizin inkişafını istəyiriksə, birinci növbədə onun rabitəsini inkişaf 
etdirməliyik.
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Kənd ağsaqqalları adından danışan Hacı Şahbala Binəqədi sakinlərinə bu 
sevinci bəxş edən rabitəçilərə, xüsusilə nazir Nadir Əhmədova minnətdarlıq 
etmiş və yeni ATS-in işə düşməsi münasibətilə xeyir-dua vermişdir.

Əfqanıstan müharibəsi veteranı, 2-ci qrup əlil Məhəmmədəli Əsgərov öz 
çıxışında yeni ATS-in qurulmasında zəhmət çəkmiş rabitəçilərə, rabitə nazirinə 
və rabitənin inkişaf etdirilməsinə xüsusi qayğı göstərən hörmətli prezidentimiz 
Heydər Əliyevə minnətdarlıq etmişdir.

Şəhid anası Şahnisə Həsənova rabitəçilərin şəhid ailələrinə xüsusi diqqət 
göstərdiklərini, yeni ATS-dən onun evinə telefon çəkildiyini bildirərək, bütün 
bunların ölkə prezidenti Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində baş verdiyini 
vurğulamışdır.

Qəsəbə sakini Südabə Zamanova öz ürək sözlərini belə ifadə etmişdir:
-Mən 2-ci qrup əliləm. Rabitəçilərin, xüsusilə də nazir Nadir Əhmədovun 

əlillərə göstərdiyi qayğıdan mənim də payıma düşüb. İndi mənim mənzilimdə 51- 
00-14 nömrəli telefon işləyir. Arzu edirəm ki, bu ATS-dən çəkilən telefonların 
hamısı xoş müjdələr gətirsin.

Mən möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişlərini yerinə yetirən 
cənab Nadir Əhmədova və bütün rabitəçilərə minnətdarlığımı bildirir, onlara 
cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
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RABİTƏÇİ QAYĞISI

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin məcburi 
köçkünlərə, əlillərə və müharibə veteranlarına diqqət və qayğı göstərilməsi 
istiqamətində verdiyi tapşırıqlar Rabitə Nazirliyi tərəfindən 1998-1999-cu 
illərdə ləyaqətlə yerinə yetirilmişdir.

Rabitə naziri, nazirliyin digər nümayəndələri, ayrı-ayrı rabitə idarə və 
birliklərinin rəhbərləri tez-tez məcburi köçkünlər məskunlaşmış bölgələrdə 
olmuş, nankor ermənilərin təcavüzü nəticəsində doğma yurd-yuvalarından 
didərgin düşmüş insanlarla görüşmüş, həmçinin əlillərə və müharibə veteranlarına 
baş çəkmiş onların ehtiyaclarını, problemlərini öyrənib köməklik göstərmişlər.

Bu gün demək olar ki, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımıza diqqət və 
qayğı göstərilməsində Rabitə Nazirliyi nümunə göstərir. Nazirlik nəinki rabitəçi, 
hətta digər qaçqın və məcburi köçkünlərə maddi və mənəvi kömək göstərməyi 
özünün borcu hesab edir. Bu məqsədlə 1997-98-ci illərdə 2,5 milyard manatdan 
artıq vəsait sərf olunub.

Nazirlik tərəfindən Goradil qəsəbəsində yerləşən uşaq sağlamlıq düşərgəsində 
məskunlaşmış 180 nəfərdən ibarət 35 ailəyə qayğı göstərilir. Neçə ildir ki, burada 
və ətraf bağlarda yaşayan məcburi köçkünlərə müntəzəm olaraq pulsuz çörək 
verilir. Burada mənzillər, digər yardımçı yaşayış sahələri əsaslı təmir olunub. 
Evlər təbii qaz yanacağı peçi və elektrik qızdırıcdan ilə təmin edilib. Təkcə 1998- 
ci ildə təmir-tikinti işlərinə 150 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Məcburi 
köçkün uşaqların təhsil aldığı məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəmlən
dirilməsi, müəllimlərin qayğılarının həlli üçün də tədbirlər görülmüşdür.

Hər il dərs ilinin başlanması ərəfəsində bütün məktəblilər dərs ləvazimatları 
ilə təmin edilir. 1998-ci ilin sentyabr ayının 1-də məktəbə 5 milyon manat 
dəyərində televizor, maqnitofon, dərs ləvazimatı hədiyyə olunub.

İşlə təmin olunmayan, pensiya və müavinət almayan məcburi köçkünlərə hər 
ay 25500 manat, digərlərinə isə 10000 manat məbləğində pul yardımı verilir. Hər 
il bu məqsədlə 350 milyon manat vəsait sərf olunur. 1998-ci ilin ərizələrinə 
əsasən məcburi köçkünlərə 20 milyon manat pul yardımı kömək edilib. Eyni 
zamanda 25 milyon manat dəyərində geyim paylanıb.

Xocalıdan olan rabitəçi köçkünlərə çörək puluna, minimum əmək haqqının 
ödənilməsinə, yanacaq alınmasına 29,7 milyon manat xərclənib.

İşğal edilmiş torpaqlarımızdan didərgin düşmüş rabitəçilərin məskunlaşdığı 
Goradil qəsəbəsindəki "Rabitəçi" pansionatında müvəqqəti yaşayan rabitəçi 
köçkünləri bütün bayramlarda, eləcə də digər vaxtlarda diqqətdən kənarda 
qoymayan rabitə naziri Nadir Əhmədovun rəhbərliyi ilə bir qrup rabitəçi yeni il 
ərəfəsində onlara qonaq getmişlər. Qonaqları böyük sevinclə qarşılayan köçkün
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soydaşlarımız qarşısında çıxış edən nazir demişdir:
-Öz ata-baba yurdundan məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlarımızın sosial 

vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün daim diqqət və qayğı göstərən möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişlərini və öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə 
yetirmək üçün sizə hər cür köməklik göstərməyi rabitəçilərimiz bir vəzifə hesab 
edirlər. Odur ki, Diinya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə sizi təbrik etmək üçün gəlmişik. Sizin bayramlarınız mübarək olsun! 
Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Arzumuz odur ki, üzümüzə gələn bayram 
şənliklərini öz doğma ocaqlarınızda qurasınız!

Görüşdə çıxış edən şuşalı məcburi köçkün Novruz Həsənov bildirmişdir:
-Hörmətli cənab nazir! Sizin hər gəlişiniz bizdə böyük ruh yüksəkliyi yaradır. 

Bilirik ki, yaddan çıxmamışıq. ' Biz köçkünlərə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıya 
görə hamımız möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevə minnətdarıq. Daim hiss 
etdiyimiz bu qayğı onu göstərir ki, ürəyimizdə bir yara kimi qövr edən Qarabağ 
dərdinin sağalacağı gün çox da uzaqda deyil. Yeni ildə möhtərəm prezidentimizə 
cansağlığı və ən böyük uğurlar arzulayırıq. Arzumuz budur ki, biz gələn il sizinlə 
Şuşada, Cıdır düzündə görüşək.

Rabitəçilər köçkünlər üçün gətirdikləri düyü, yağ, çay, un və qış geyimlərindən 
ibarət bayram sovqatını onlara təqdim etmişlər.
. Göstərilən köməyə görə məcburi köçkünlər ölkə prezidentinə, onun 

göstərişlərini layiqincə yerinə yetirən rabitəçilərə öz təşəkkürlərini bildirmişlər.
1998-ci ildə Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri qaçqın şəhərciklərində olmuş, 

onların rabitəyə olan iradlarını dinləmişlər. Bu iradlar Rabitə Nazirliyinin geniş 
iclasında müzakirə olunmuş və konkret tapşırıqlar verilmişdir.

İl ərzində Əli-Bayramlı, Mingəçevir, Sabirabad, Siyəzən, Balakən, Zərdab, 
Ağstafa, Biləsuvar, Dəvəçi, Lerik, Quba, Beyləqan, Ucar, Zaqatala, İsmayıllı, 
Xanlar, İmişli, Neftçala, Salyan, Cəlilabad, Tər-Tər, Qusar, Lənkəran, Bərdə, 
Şamaxı, Yevlax, Şəki, Oğuz, Gədəbəy rayonlarında məcburi köçkünlərin 
məskunlaşdığı şəhərciklərin telefonlaşdırılması başa çatdırılmışdır.

Respublikamızın digər bölgələrində məcburi köçkünlərin yaşadığı 
şəhərciklərdə də bu işin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür.

Bundan başqa. Rabitə Nazirliyi məcburi köçkünləri respublikamızda baş verən 
ictimai-siyasi hadisələrlə vaxtında tanış etmək üçün həmin məntəqələrə "Xalq 
qəzeti", "Azərbaycan", "Respublika", "Rabitə dünyası" qəzetlərinin verilməsini
1998-ci il dekabrın 1-dən pulsuz olaraq çatdırır, köçkünlərin məskunlaşdığı 
ərazilərdə radio-televiziya verilişlərinin yayımını təmin etmək və yaxşılaşdır
maq üçün zəruri tədbirlər həyata keçirir.

Respublikamızda rabitəçi kadrların yetişdirilməsində mühüm yer tutan Rabitə 
Kollecinin yataqxanasında məskunlaşmış köçkünlərə göstərilən qayğı, diqqət 
də belə nümunələrdəndir.

1992-ci ildə Bakı Rabitə Kollecinin yataqxanasının birinci və ikinci
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korpuslarında Füzuli, Laçın, Ağdam və Qubadlı rayonlarından olan m əcburi 
köçkünlər məskunlaşmışlar. Burada 587 nəfərdən ibarət olan 132 ailə yaşayır. 
Kollec rəhbərliyi onların yaşayış şəraiti ilə daim maraqlanır və ortalığa çıxan 
problemlərin vaxtında həlli üçün əlindən gələni əsirgəmir. Maddi vəziyyəti 
nəzərə alman məcburi köçkünlərdən 10 nəfəri işlə təmin edilmişdir. 1999-cu ilin 
tədris ilində kollecə 5 məcburi köçkün ailəsinin uşağı daxil olub təhsil alır. 
Onların layiqli mütəxəssis kimi yetişmələri üçün lazımi köməklik göstərilir.

Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 2 saylı yataqxanada dam örtüyü tamamilə 
dəyişdirilmiş, 1 saylı yataqxananın birinci mərtəbəsində dəhlizin döşəməsi 
təzələnmiş, santexniki qovşaq tam təmir edilmiş, həyətyanı sahə təmizləmiş, 
asfaltlaşdırılınışdır. Köçkünlərin işıq problemi də həll edilmişdir. Həyətdə 
yerləşən 100 tonluq su anbarı təmir edilmiş, yataqxanaların damlarına 10 tonluq 
su çənləri qoyulmuş və onlara əlavə su xətləri çəkilərək suvuran nasoslarla 
təchiz edilmişdir. Həmçinin hər mərtəbədə ayrıca su kranları qoyulmuşdur.

23 fevral 1999-cu ildə Rabitə Nazirliyində Xocalı soyqırımının 7-ci ildönümünə 
həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Görüşü rabitə naziri Nadir Əhmədov açaraq 
Xocalı soyqırımının bəşər tarixində misli görünməmiş faciələrdən biri olduğunu qeyd 
etmiş, erməni qaniçənlərinin qurbanı olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmişdir.

Çıxış edən Xocalı məcburi köçkünləri ağır, çətin günlərində onlara daim qayğı 
göstərildiyini, ölkə rəhbərinin uzaqgörən siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 
ermənilərdən təmizlənəcəyinə, Xocalının əvvəlkindən də böyük şəhər olacağına 
əmin olduqlarını bildirmişlər.

Tədbirdən sonra Xocalıdan olan rabitəçi məcburi köçkünlərin hər birinə ərzaq 
bağlaması verilmişdir.

Ölkə prezidentinin tövsiyələrini rəhbər tutan Rabitə Nazirliyi Qarabağ 
müharibəsi iştirakçılarına daim yardımçı olur.

1999-cu il martın 31-də Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri Qurban bayramı 
münasibətilə Qarabağ Əlilləri Cəmiyyətində olmuş, döyüşlərdə iştirak etmiş 10 
nəfər əlilin hər birinə 300 min manat pul yardımı etmişdir.

Diqqət və qayğıdan məmnun olan Qarabağ əlilləri ölkə prezidentinə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Rabitəçilər Novruz bayramı ərəfəsində daha bir xeyirxah addım atmışlar. 
Gözdən əlil olan bir qrup həmvətənimiz 1999-cu ilin mart ayında Rabitə 
Nazirliyində olmuş, uzun müddət telefon çəkilməməsi barədə rabitə naziri Nadir 
Əhmədova müraciət etmişlər.

Nazir əlillərin müraciətini təmin etmək üçün göstəriş vermiş, qısa müddətdə 
gözdən əlillərin yaşadığı Nərimanov rayonu, Yusifzadə küçəsindəki yataqxana 
nazirliyin daxili imkanları hesabına kabelləşdirilmiş və orada yaşayan 37 əlilin 
mənzilinə pulsuz telefon çəkilmişdir.

Göstərilən qayğını böyük sevinclə qarşılayan gözdən əlillər onlara göstərilən 
diqqətə görə prezident Heydər Əliyevə minnətdarlıq etmiş, rabitəçilərin bu
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xeyirxah işini alqışlamışlar.
Novruz bayramı ərəfəsində rabitə naziri Nadir Əhmədov başda olmaqla 

nazirliyin nümayəndələri Goradil qəsəbəsindəki "Rabitəçi" düşərgəsində 
məskunlaşmış Şuşa, Laçın və Qubadlıdan olan rabitəçi köçkün ailələrinə bayram 
sovqatı aparmış və 15 nəfər köçkünü işlə təmin edəcək tikiş sexinə baxış 
keçinnişlər.

Köçkünləri bayram münasibətilə təbrik edən nazir N.Əhmədov bildirmişdir ki, 
hörmətli prezidentimizin ardıcıl və müdrik siyasəti nəticəsində Qarabağ proble
minin həllində daha uğurlu addımlar atılacaqdır. Rayonların əksəriyyətinin 
əhalisi tezliklə öz yurdlarına qayıdacaqlar və prezident hər an qaçqınlar haqqında 
düşünür, bütün toplantı və iclaslarda qaçqın və köçkünlərə maddi və mənəvi 
köməklik göstərilməsi üçün lazımi tapşırıq və göstərişlər verir.

Şuşa rayonu 9 saylı məktəbin direktoru Cümşüd Rəhimov çıxışında demişdir:
-Sizin qayğınız bizim qəlbimizi inam hissi ilə doldurur. Fürsətdən istifadə 

edərək hər şeyi dəqiq görən, bilən və müdrik fəaliyyəti ilə iftixarımıza çevrilmiş 
prezidentimizə sizi yenidən nazir təyin etdiyinə görə dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk. Bunu haqqın qələbəsi kimi qəbul edirik, çünki Siz rabitədə dönüş 
yaratmaqla bərabər, bir insan, vətəndaş kimi də biz qaçqınlara qayğı 
göstərirsiniz. Sizin dəfələrlə bura gəlməyiniz, vəziyyətimizlə tanış olmağınız, 
yardım etməyiniz, bu qayğının və möhtərəm prezidentin göstərişlərinə ləyaqətlə 
əməl etməyinizin təsdiqidir.

Rabitəçi Rima Məmmədova:
-Təşəkkürümüzü bildirməyə söz tapmırıq. Yalnız onu demək istəyirəm ki, qoy bu 

çətin işdə də uca Allah prezidentimizə kömək olsun, yurd-yuvamıza qayıdaq. Biz 
həsrət qaldığımız və bizə həsrət qalan torpaqlarımızda sizin pişvazınıza çıxaq.

Köçkünlərdən Hidayət Yusifov, Xavər Rüstəmova və başqaları rabitəçilərə öz 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Rabitə Nazirliyi 26 aprel Çernobılçılar günü münasibətilə maddi vəziyyəti daha 
ağır olan İO çemobılçıya 3 milyon manat yardım göstərmişdir.

Çemobıl Əlilləri İttifaqının sədri 31 yaşlı II qrup əlil Mirhəsən Həsənov 
çernobılçılara qayğı göstərməkdə xüsusilə fərqlənən Rabitə Nazirliyinə razılığını 
bildirmişdir.

Rabitə Nazirliyində Şuşa rayonunun işğalının ildönümü ilə əlaqədar Şuşadan 
olan rabitəçi köçkünlərlə görüş keçirilmiş və hər bir köçkünə sovqat verilmişdir.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov köçkünlərlə görüşdə demişdir:
-Siz tam əmin olmalısınız ki, Allahın köməkliyi və möhtərəm prezidentimiz 

Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Şuşaya qayıdacaq, öz isti yuvanızı 
abadlaşdıracaqsınız. Şuşa öz şan-şöhrətini bərpa edəcək, biz isə sizinlə birgə daha 
müasir rabitə yaradacaq, xalqımıza layiqli xidmət göstərəcəyik. İnşallah, sizin 
telefonlardan xoş xəbərlər, müjdələr, fərəhli sədalar eşidiləcəkdir.

Rabitəçi Barat Babayev çıxışında bildirmişdir:
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-Hörmətli Nadir müəllim, biz - Şuşa rabitəçiləri Sizi çoxdan tanıyır və dərin hörmət 
bəsləyirik. Şəxsən mən Sizin Xankəndində təşkilat komitəsinə cəsarətli 
münasibətinizin, rabitədəki vəziyyətin təşkilinə açıq gözlə yanaşmağınızın, hadisələri 
düzgün təhlil edib qiymətləndirməyinizin canlı şahidiyəm. Həmin günlər, o günlərdə 
baş verən hadisələr və Sizin rabitəçilərlə birgə fəaliyyətiniz heç vaxt yaddan çıxmaz. 
Şuşanın işğalından sonra bizə qayğı və diqqətiniz o tarixi günlərdəki fəaliyyətinizin 
davamı kimi də Sizə minnətdarlıq hislərimizi daim artırır. Biz inanırıq ki, möhtərəm 
prezidentimiz bu çətin məsələni də uğurla həll edəcək.

Azad Əliyev:
-Rabitə Nazirliyinin qaçqın və köçkünlərə sonsuz qayğı və diqqətini, eyni 

zamanda möhtərəm prezidentimizin bu sahəyə aid göstərişlərinin ləyaqətlə 
icrası kimi də yüksək qiymətləndiririk.

Əminik ki, cənab Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində biz tezliklə azad 
Şuşamızda sizin pişvazınıza çıxacağıq.

İsti ocaqlarından didərgin düşmüş həmvətənlərimiz respublikamızın digər 
yerlərində olduğu kimi, Xaçmaz rayonunda da rabitəçilərin qayğısını hiss etmişlər. 
Rayonun Nabran qəsəbəsindəki "Dostluq" və "Xəzər" turist bazalarında 
məskunlaşmış, əsasən Laçın və Kəlbəcər rayonlarından olan 50-yə yaxın ailə 
rabitə naziri Nadir Əhmədovun göstərişinə əsasən 2 ədəd radio-telefon ilə 
təmin olunmuşdur. Əvvəllər qohum-əqrəba ilə əlaqə saxlamaqda çətinlik 
çəkmiş, xeyir-şərdən uzaq düşmüş qaçqınlara rabitə xidməti göstərmək üçün hər 
cür şərait yaradılmışdır.

Laçın rayonunun işğal olunmasının ildönümü ilə əlaqədar Rabitə Nazirliyinin 
nümayəndələri Ağcabədi rayonunda məskunlaşmış Laçın rabitəçiləri ilə görüşə 
getmiş, sovqat aparmışlar.

Məcburi köçkünlər qayğıkeşliyinə görə ölkə prezidentinə minnətdarlıq etmiş 
və əmin olduqlarını bildirmişlər ki, ancaq möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevin müdrikliyi və əvəzolunmaz siyasəti nəticəsində tezliklə Laçına 
qayıdacaqlar.

1999-cu il iyunun 30-da Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində 
Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin təşəbbüsü və köməyi ilə şəhid ailələri və 
Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün tikilmiş 50 mənzilli yaşayış evinin istifadəyə 
verilməsi və idmançılar üçün inşa olunmuş olimpiya kompleksinin ilk binasının 
açılış mərasimi olmuşdur.

Bu mərasimlərdə iştirak edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev demişdir:
-Mən mənzillərə baxdım. Çox gözəldirlər. Mən çox sevinirəm ki, belə bir gözəl 

memarlıq nümunəsi olan ev tikilib və bunun içində də çox yaxşı şəraiti olan 
mənzillər vardır. Mən bura baxarkən fikirləşdim ki, bu ev İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə tikilib başa çatdırılıbdır. Bu onun töhfəsidir. Amma mən də bir şey 
etməliyəm. Mən isə Azərbaycanın rabitə nazirinə göstəriş verirəm,- yəqin o, 
eşidir,-qısa bir müddətdə bütün bu evlərə telefon çəkdirsin, telefon aparatları
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versin, bu da mənim payım.
Möhtərəm prezidentimizin bütün tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirən 

rabitəçilər bu göstərişə də vaxtında əməl etdilər. İki gün müddətində 50 mənzilli 
bina telefonlaşdırıldı və hər mənzil sahibinə pulsuz telefon aparatı verildi. 
Həmin mərasimlə əlaqədar olaraq rabitə naziri, nazirliyin məsul işçiləri, rabitə 
idarə, birlik, müəssisə rəhbərləri Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yeni 
istifadəyə verilmiş binanın sakinləri ilə görüşmüşlər. BTRİB-in rəisi 
M.Məmmədov, rabitə naziri Nadir Əhmədov, Qaradağ rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Y.Əliyev və digər çıxış edənlər şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə və 
veteranlarına prezident Heydər Əliyevin göstərdiyi qayğıdan, ölkə başçısının 
quruculuq ənənəsinin davam etdirilməsindən ruh yüksəkliyi ilə danışmışlar. 
Qaradağ rayonu sakinlərinin xalq elçisi- Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin də 
bu istiqamətdə fəaliyyəti minnətdarlıqla qeyd edilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri Ağdam rayonunun işğalının ildönümü ilə 
əlaqədar Bərdə rayonunda olmuş, orada məskunlaşan ağdamlı rabitəçi məcburi 
köçkünlərə sovqat paylamışlar.

Rabitəçilər Cəbrayıl rayonunun işğal olunmasının ildönümü ilə əlaqədar Saatlı 
rayonunda məskunlaşmış rabitəçi məcburi köçkünlərlə görüşmüşlər. Görüşdə 
çıxış edən nazir N.Əhmədov bildirmişdir ki, möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevin yorulmaq bilmədən apardığı sülh siyasəti nəticəsində onların öz doğma 
torpaqlarına qayıdacaqları gün uzaqda deyil.

Sonda Cəbrayıldan olan rabitəçi məcburi köçkünlərə sovqat verilmiş, 
məktəblilər üçün dərs ləvazimatı paylanmışdır.

Nazirliyin bir qrup nümayəndəsi Qubadlı rayonunun işğalının ildönümü ilə 
əlaqədar Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış rabitəçi məcburi köçkünlərə baş 
çəkmiş, sovqat paylamışlar.

Görüşdə rabitə naziri Nadir Əhmədov qeyd etmişdir ki, möhtərəm 
prezidentimiz bütün toplantılarda, görüşlərdə ilk olaraq məhz sizlərin qayğı və 
problemləri ilə maraqlanır, lazımi göstərişlər və tapşırıqlar verir.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Horadiz 
qəsəbəsində rabitəçi məcburi köçkünlərlə də görüşmüşdür.

Görüş zamanı N.Əhmədov demişdir ki, Heydər Əliyev zəkası, təcrübəsi qalib 
gələcək, torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq, respublikamızın ərazi bütövlüyü 
bərpa ediləcək, rabitəçilər isə azad olunmuş torpaqlarımızda 3 gün müddətində 
Horadizdəki kimi telefon, poçt xidmətləri, televiziya verilişlərinin yayımı, mobil 
telefon- "AzərselTin səyyar qurğularının yaradılması kimi rabitə xidmətlərini 
böyük ruh yüksəkliyi ilə təşkil edəcəklər.

60 köçkün ailəsinə, həmçinin 50 nəfər şəhid ailəsinə sovqat verilmiş, 
məktəblilər üçün dərs ləvazimatı paylanmışdır.

Rabitə nazirinin başçılığı ilə nazirliyin nümayəndələri Zəngilanın işğalının 
ildönümü ilə əlaqədar bu bölgədən olan rabitəçi məcburi köçkünlərlə görüş
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keçirmişlər. Görüşdə ölkə prezidenti Heydər Əliyevin qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin üzləşdiyi problemlərə kömək və qayğının artırılmasını ə.sas 
götürdüklərini qeyd edən Nadir Əhmədov yerlərdə bu sahədə nazirliyin 
öhdəsinə düşən vəzifələrin layiqincə yerinə yetirildiyini söyləmişdir.

Sonda nazirlik tərəfindən məcburi köçkünlərə sovqat paylanmış, ərzaq və 
maddi kömək göstərilmişdir.

Rabitəçilərlə görüşlər zamanı məcburi köçkünlər prezident Heydər Əliyevə 
diqqət və qayğısına görə təşəkkür etmiş, ölkə rəhbərinin müdrik siyasəti nəticə
sində tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inandıqlarını bildirmiş, 
onları unutmayan və daima dərdlərinə şərik çıxan rabitəçilərdən razı qaldıqlarını 
məmnunluqla ifadə etmişlər.

1999-cu ildə yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə Rabitə Nazirliyinin 
məsul işçiləri Goradil qəsəbəsində məskunlaşmış rabitəçi məcburi köçkün 
ailələrinin uşaqlarının görüşünə getmişlər.

Köçkün uşaqların təhsil aldığı məktəbdə keçirilən görüşdə çıxış edən rabitə 
naziri Nadir Əhmədov yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə müəllim və 
şagirdləri təbrik etmiş, ölkə prezidenti Heydər Əliyevin respublikamızda təhsilin 
inkişafına, o cümlədən qaçqın və köçkün uşaqlarının təhsil almasına və onların 
sağlam böyüməsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyindən danışmış, onlara yeni 
dərs ilində uğurlar arzulamışdır.

Respublika prezidenti Heydər Əliyevin təhsil işçiləri və tələbələrlə görüşdə 
təhsilin əhəmiyyəti barədə söylədiyi müdrik fikirlər ətrafında danışan nazir ölkə 
rəhbərinin müəllimlər haqqında dediyi- "Özünü müəllimliyə həsr etmiş insan ən 
şərəfli insandır"- sözlərini bir daha xatırlatmışdır.

Görüşdə valideynlər, müəllim və şagirdlər də çıxış edərək ölkə başçısının 
müdrik siyasətini dəstəklədiklərini, tezliklə köçkün uşaqlarının təhsillərini öz 
doğma yurdlarında davam etdirəcəklərinə inandıqlarını bildirmişlər.

Görüşün sonunda rabitəçilər özləri ilə gətirdikləri məktəb ləvazimatlarını 
birinci sinfə gedən uşaqlara paylamışlar.

Əraziləri işğal altında olan Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, 
Zəngilan, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının rabitə qovşaqlarında çalışan 
rabitəçilərin 1998-ci il Novruz bayramı ərəfəsində əmək haqları 50 faiz 
artırılmışdır. Bu da 394 milyon manat vəsait deməkdir.

Bu tədbirin davamı olaraq köçkün rabitəçilərin həyat səviyyəsini yaxşılaşdır
maq məqsədilə Rabitə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə 1999-cu il oktyabrın 
1-dən adı çəkilən rayonların rabitə qovşaqlarında çalışan rabitəçilərin aylıq əmək 
haqları yenidən 50 faiz artırılmışdır.

İşğal olunmuş rayonların rabitə qovşaqlarına əmək haqqının artımı üçün nazirlik 
tərəfindən 77,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır.

Rabitə Nazirliyi tərəfindən məcburi köçkün, qaçqın və əlillərə 1999-cu ildə 1,2 
milyard manat vəsait sərf olunmuşdur.
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1999-cu ilin yazında episentri Ağdaş rayonu ərazisinə düşmüş zəlzələ 
nəticəsində bölgədə ictimai və yaşayış binalarına xeyli zərər dəymişdi.

Zərərçəkənlər arasmda rabitəçilərin də olduğunu nəzərə alan Rabitə Nazirliyi 
onlara kömək məqsədilə tədbirlər həyata keçirmişdir.

Nazirliyin nümayəndələri həmin günlərdə Ağdaş rayonunda olmuş, zəlzələdən 
zərər çəkmiş rabitəçilərlə görüşmüş, onlara 20 milyon manata yaxın yardım 
göstərmişlər.

Təbii fəlakətlə üzləşmiş rabitəçilər onlara göstərilən bu dövlət qayğısına görə 
ölkə başçısına və Rabitə Nazirliyinə minnətdarlıq etmişlər.

1999-cu ildə Rabitə Nazirliyində Beynəlxalq Ahıllar günü münasibətilə toplantı 
keçirilmişdir. Toplantını giriş sözü ilə açan rabitə naziri Nadir Əhmədov qeyd etmişdir 
ki, ölkə prezidenti Heydər Əliyevin müdrikliyi sayəsində respublikamızın tərəqqisi 
gündən-günə artır. Dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində, xalqımızın əmin- 
amanlıq şəraitində və firavan yaşamasında möhtərəm prezidentimizin əvəzolunmaz 
rəhbərliyi, onun qayğı və diqqəti sayəsində isə respublika ahıllarının prezidentin 
apardığı siyasətə və məqsədyönlü işlərə daim dəstək olması danılmazdır. Milli 
rabitəmizin dünya standartlarına uyğun qurulmasında rabitəçi ahıllar yaxından iştirak 
edərək öz bilik və bacarıqlarını əsirgəmirlər.

Nazir "Qocaya hörmət et, bir gün sən də qocalarsan" kəlamını toplantı 
iştirakçılarının diqqətinə çatdıraraq, onlara qayğı və diqqət göstərməyin hər bir 
rabitəçinin şərəfli borcu olduğunu vurğulamış, rabitəçi ahılların təcrübəsindən 
bəhrələnməyin vacibliyini qeyd etmişdir.

Çıxış edən Rabitəçi Veteranlar Şurasının sədri Bahadur Axundov ahıllar adından 
səmimi qayğıya görə ölkə başçısına minnbtdar olduğunu bildirmiş, Rabitə 
Nazirliyinin məqsədyönlü işlərində daim yaxından iştirak edəcəklərini xüsusi 
qeyd etmişdir.

Toplantının sonunda rabitə nazirinin əmri ilə ahıllardan bir qrupuna Rabitə 
Nazirliyinin fəxri diplomları və mükafatlar verilmişdir.

Ölkə başçısının bütün tapşırıqlarını vaxtında və ləyaqətlə yerinə yetirən 
respublika rabitəçiləri "Kənd rabitəsinin bərpası" adlandırılan 1999-cu ili 
uğurla başa vurmuşlar.

Tarif gəliri proqnozu 327,7 milyard manat yerinə yetirilmiş, dövlət 
büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 150,7 milyard manat vəsait ödənilmişdir.

Bakı şəhəri üzrə, o cümlədən Binəqədi, Mehmandarov, Sahil, Müşfiqabad, 
Zabrat, Türkan, Pirallahı, Kürdəxanı, Mərdəkan, Qobustan qəsəbələrində 
müxtəlif tutumlu yeni elektron ATS-lər quraşdırılmış və ya mövcud ATS- 
lərdə genişləndirmə işləri aparılmış, ATS-55-53-54 arası, həmçinin ATS-23-26 
arası fıber-optik kabel xətləri çəkilmişdir.

Bakı şəhər abunəçilərinə aylıq abunə, şəhərlərarası və beynəlxalq telefon 
danışıqlarına olan borclar haqda məlumatın vaxtında çatdırılması üçün 
xəbərdaredici qurğu - "avtomatik robot" quraşdırılmışdır.
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Simsiz rabitə sistemini tətbiq edən "KATEL" Birgə Müəssisəsinin açılışı 
olmuş və mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər 
Əliyev iştirak edərək öz tövsiyələrini vermiş, rabitəçilərin əməyini yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Gəncə və Xanlarda yeni elektron ATS-lər istifadəyə verilmişdir.
Şamaxı, Lerik, Yardımlı, Qobustan, Ağsu, Quba, Gədəbəy, Samux 

rayonları ərazilərində olan 20 ədəd əl ilə işləyən kommutatorlar ləğv edilmiş, 
bu kommutatorların əvəzində ümumi tutumu 900 nömrə olan ATS-lər 
quraşdırılmışdır. Daxili imkanlar hesabına rayon mərkəzləri və kəndlərində 
ümumi tutumu 3500 nömrə olan ATS-lər quraşdırılmışdır.

İl ərzində 30 kənd ATS-nin birləşdirici xətti, 117 kənd ATS-nin daxili 
şəbəkəsi bərpa edilmiş, müxtəlif TKQ-lərdə 102 ədəd ümumistifadəli 
telefon-avtomatlar quraşdırılmışdır.

Naxçıvanda telefon şəbəkəsi rekonstruksiya olunmuş və Muxtar 
Respublika rabitə blokadasından çıxmışdır.

Respublikanın müxtəlif bölgələrində 19 ədəd kiçik və orta güclü TV stan
siyası, 25 ədəd peyk televiziya qəbuledicisi quraşdırılmışdır. I respublika 
radio proqramının yayımı üçün 3 ədəd yeni FM vericisi istifadəyə verilmişdir.

Quba şəhərində, Qobustanın Mərəzə qəsəbəsində poçtamt binası tikilmiş, 
Oğuz, Balakən, Abşeron poçtamt binaları əsaslı təmir edilmişdir.

1999-cu ildə Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik kabel magistralının 
tikintisinə başlanılmış, rabitə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən vahid 
avtomatlaşdırma və internet konsepsiyaları hazırlanmışdır.

Bir sözlə, Rabitə Nazirliyi 1999-cu ildə milli rabitəmizin beynəlxalq 
standartlar səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görmüş, 
abunəçilərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə rabitə xidmətlərinin sayını 
artırmış və bununla da rabitənin əhaliyə yaxınlaşdırılmasına nail olmuş, 
növbəti - 2000-ci ildə qələbələr estafetini uğurla davam etdirmək üçün 
27.09.99-cu il tarixli 154 saylı "2000-ci ilin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri 
proqnozunun (2000-ci ilin büdcəsinin) təsdiq edilməsi haqqında" əmrlə,
27.01.2000-ci il tarixli 18 saylı "1999-cu ilin yekunları və 2000-ci ildə qarşıda 
duran vəzifələr haqqında" əmr və həmin əmrə əlavə olaraq "2000-ci ildə 
telekommunikasiya və poçt rabitəsinin, radio-televiziya yayımının 
keyfiyyətinin, texniki və iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması haqqında" 
tədbirlər planı ilə əsaslı zəmin hazırlamışdır.

Tədbirlər planında Ümid qəsəbə ATS-də alternativ rabitənin təşkili; 
Səngəçal qəsəbəsində kiçik tutumlu ATS-in quraşdırılması; Qobustan ATS- 
nin tutumunun 1000 nömrəyə çatdırılması; Yeni Ramana qəsəbəsində 512 
nömrəlik ATS-in quraşdırılması; Bilgəh qəsəbəsində kiçik tutumlu ATS-in 
quraşdırılması; stansiyalararası rabitənin optik kabellə təşkili; kabellərin 
germetikliyinin təmin edilməsi; xətt və kabel kanalizasiya qurğularının uyğun
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texniki normaya gətirilməsinin başa çatdırılması; yerli, şəhərlərarası və 
beynəlxalq trafikin analiz edilməsi, trafik daşmalarının aradan qaldırılması, 
tənzimlənməsi və artırılması üzrə təkliflərin verilməsi; Bakı və Gəncə 
şəhərlərarası stansiyalarda çıxış və giriş çağırışlarının danışıqla bitməsinin 
təminedilməsi, rekonstruksiya ediləcək obyektlərin magistral və bölüşdürücü 
xətt şəbəkəsinin texniki normaya gətirilməsi; əlavə rabitə xidmətlərinin 
(paralel telefon, faks, internet və s.) qeydiyyatı və uçotunun tənzimlənməsi, 
EATS-Iərin servis xidmətlərindən maksimum istifadə edilməsi üçün 
tədbirlərin görülməsi; TAE xəttinin tikintisi ilə əlaqədar respublika 
ərazisində bu xəttə qoşulacaq məntəqələrdə TAE üzrə tədbirlər planında 
nəzərdə tutulan müddətlərə uyğun texniki tədbirlərin görülməsi; Mingəçevir 
və Yevlax ATS-nin şəhərlərarası rabitəsinin "Azərsell" RRX rabitəsi 
üzərindən təşkili; Beyləqan, İmişli, Neftçala, Tər-Tər ATS-lərində 
şəhərlərarası ehtiyat rabitənin təşkili; telekommunikasiya xidməti üzrə 
respublikanın tranzit qovşağa çevrilməsi, giriş trafikinin artırılması üzrə 
təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi; beynəlxalq istiqamətlərdə 
kanalların sayının artırılması; kənd telefon şəbəkəsinin bərpası; güzəştli 
vətəndaşların və 1995-ci ilə qədər növbədə duranların telefonla təmin 
edilməsi; daxili imkanlar hesabına ATS-lərin tutumlarının artırılması; Gəncə 
şəhər telefon şəbəkəsinin 6-rəqəmli nömrələnməyə 2000-ci ilin II 
yarımilində keçirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması; "Telekommu
nikasiyanın inkişaf proqramı"na nəzarət edilməsi; Bakı-Naxçıvan peyk rabitə 
kanallarının sayının artırılması üzrə təklif hazırlanması və həyata 
keçirilməsi; Naxçıvan MR ərazisində şəhərlərarası danışıq tariflərinin aşağı 
salınması üzrə təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi; Naxçıvan MR 
ərazisinin FM radioyayımı ilə təmin edilməsi üçün təklifin hazırlanması və 
həyata keçirilməsi; rüsumu ünvan sahiblərindən tutulan sürətli poçt 
göndərişləri xidmətinin təşkili; poçtamtlarda pensiya və müavinətlərin 
verilməsinə nəzarətin kompüterlərlə təşkili; respublikada sürətli poçt 
göndərişləri sisteminin yaradılması; xaric olan beynəlxalq poçt göndəriş
lərinin keçid müddətini azaltmaq, vəsaitə qənaət etmək məqsədilə DEPEŞ 
(təyyarə və ya qatarla bir qrup şəklində göndərilən birdəfəlik yerüstü 
göndəriş) mübadiləsi aparılan xarici ölkələrin sayının 35-ə çatdırılması; Bakı 
şəhər poçt müəssisələrində əhaliyə internet xidməti göstərilməsinin təşkili, 
mobil telefonların, sim kartların və aksesuarların satışı şəbəkəsinin 
genişləndirilərək 100-ə çatdırılması; milli üslubda poçt açıqcalarının və 
zərflərin hazırlanması; poçt müəssisələri və filiallarında avansla ödəniş 
sisteminin tətbiqi; "Azərbaycan Respublikası milli poçt rabitəsinin dirçəlişi və 
inkişafı proqramı"nın yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi; əhalinin 
qəbulunun günün tələblərinə uyğun təşkili, ərizə və şikayətlərin vaxtında və 
obyektiv baxılmasının təmin edilməsi, süründürməçiliyə, rüşvətxorluğa və
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digər neqativ hallara yol verilməməsi üçün tədbirlərin görülməsi; islahatların 
aparılması, strukturun işin həcminə uyğunlaşdırılınası; əmək haqqının 
artırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi; əsas fəaliyyət və başqa sahələr 
üzrə debitor borclarının yığılması, kreditor borclarının və öhdəliklərinin 
vaxtında ödənilməsi; ATS-lərdə boş nömrələrin istifadəyə verilməsi; istismar 
xərclərinə, o cümlədən elektrik enerjisi, su və qazdan istifadəyə qoyulmuş 
limitlərə riayət olunması və maksimum qənaətin təşkil edilməsi; bütün növ 
vergilərin ödənişinin vaxtında təmin edilməsi; büdcə təşkilatlarına göstərilən 
rabitə xidmətlərinin dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan vəsaitə 
uyğun göstərilməsinin və vaxtında ödənilməsinin təmin edilməsi; zərərlə 
işləyən rabitə müəssisələrinin işinin analizi və rentabelli işləməsi üçün 
tədbirlərin görülməsi; xarici investisiyanın rabitə sahəsinə cəlb edilməsi 
üçün tədbirlərin davam etdirilməsi və s. məsələlərin həyata keçirilməsi 
qarşıya qoyulmuşdu.

Rabitə Nazirliyinin kollegiyası:

Əhmədov Nadir Ah oğlu - sədr
Bəybalayev Qəmbər Bəylər oğlu - üzv
Cəfərov Nazim Kazım oğlu - üzv
Əliyev Sabir Süleyman oğlu - üzv
İsmayılov Radiq Carçı oğlu - üzv

Rabitə nazirinin müşavirləri:

Ümumi məsələlər üzrə müşavir - Əliyev Sabir Süleyman oğlu 
Texniki məsələlər üzrə müşavir - Məmmədov Əflatun Məsim oğlu 
Hüquq məsələləri üzrə müşavir - Rəhimov Rəfail Qulam oğlu

Rabitə Nazirliyinin idarə və şöbə rəisləri:

İşlər idarəsinin rəisi - Rəhimov Siyahət Ağasəf oğlu
Telekommunikasiya şöbəsinin rəisi- Cəfərov Nazim Kazım oğlu
Poçt rabitəsi və nəqliyyat 
şöbəsinin rəisi
Mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi 
Maliyyə şöbəsinin rəisi 
Əmək, əmək haqqı və kadrlar 
şöbəsinin rəisi 
İnvestisiya şöbəsinin rəisi 
I və Səfərbərlik şöbəsinin rəisi

Manafov Vahid Ağalar oğlu
- Rüstəmov Oqtay Mirzə oğlu
- Məmmədov Nadir Məmməd oğlu

- İbrahimova Məsumə Məmməd qızı
- Bilalov Məmmədrəsul Yaqub oğlu
- Səmədov Elman Əjdər oğlu
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2000 - RABİTƏNİN NAİLİYYƏTLƏRİ

Ölkə rəhbərinin tapşırıqlarına vaxtında və ləyaqətlə əməl edən rabitəçilərimiz 
əvvəlki illərdə olduğu kimi 2000-ci ildə yüksək uğurlar əldə etmişlər.

2000-ci ildə Rabitə Nazirliyi üzrə tarif gəliri proqnozu 103,4% (proqnoz 340,3 
mlrd, manat, fakt 352,0 mlrd.manat) yerinə yetirilmiş və 1999-cu ilə nisbətən 
24,3 mlrd, manat artmışdır.

Əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi 1999-cu illə müqayisədə 19,3 
mlrd.manat artırılaraq 181,0 mlrd.manata çatdırılmışdır.

İl ərzində dövlət büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 175,7 mlrd, manat vəsait 
ödənilmişdir.

İstismar xərclərinə, o cümlədən elektrik enerjisi, su, qaz və s. kommunal 
xidmətlərdən istifadə üçün limitlərin müəyyən edilməsi və həmin limitlərə riayət 
olunmasının ciddi nəzarətdə saxlanılması hesabına maksimum qənaət əldə 
olunmuşdur ki, bu da müəssisələrin rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
səbəb olmuşdur.

2000-ci ildə elektrik enerjisinə limit üzrə 67,1 mln. kvt/saat- 9,5 mlrd, manata 
qarşı 50,6 mln. kvt/saat- 7,7 mlrd, manatlıq istifadə edilmişdir. 16,5 mln. kvt/saat- 
1,8 mlrd, manat qənaət edilmişdir.

2000-ci ildə 1999-cu ilə nisbətən elektrik enerjisinə 6,3 mln. kvt/saat-2,3 mlrd, 
manat qənaət edilmişdir.

Əsas telefon aparatlarının sayının artımı 69653 ədədə çatdırılmışdır ki, bu da 
1996-cı illə müqayisədə 64053 ədəd çoxdur.

Respublika üzrə 86120 nömrə tutumu müasirləşdirilmiş və yeni ATS-lər, 
həmçinin 44914 nömrə daxili imkanlar hesabına tikilmişdir. Onlardan 50 min 
nömrə elektron tipli ATS-lərə aiddir.

Elektron ATS-lərin tutumu 2000-ci ildə 266043 ədədə (ümumi tutumun 30,6%-i), 
o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 145459 ədədə (35,1%), Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə isə 34912 ədədə çatdırılmışdır. Naxçıvan ərazisi 100% müasir 
tipli elektron ATS-lərlə təmin edilmişdir.

Respublika üzrə hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 2000-ci ildə 
50,88 ədədə, Bakı şəhəri üzrə isə 92,37 ədədə çatdırılmışdır.

1996-cı ildə ölkədə 12000 ədəd mobil telefon olduğu halda, 2000-ci ildə bu 
göstərici 422000 ədədə çatdırılmışdır. Hər 100000 nəfərə düşən mobil telefonların 
sayı 5364 ədəd təşkil etmişdir ki, bu da MDB ölkələri arasında ən yüksək göstərici 
olmuşdur.

Beynəlxalq kabel və peyk telefon kanallarının sayı 2000-ci ildə 1465 ədədə 
çatdırılmışdır.

2000-ci ildə 30 kənd ATS-nin birləşdirici xətti, 40 kənd ATS-nin daxili şəbəkəsi
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bərpa edilmiş, 32 kənd ATS-də NAT avadanlıqları quraşdırılmış, 69 ATS isə 
fasiləsiz qidalanmanı təmin etmək məqsədilə yeni akkumulyator batareyaları və 
dizel generatorları ilə təchiz edilmişdir.

Kənd şəbəkəsində ilk dəfə olaraq Sistem-12 tipli ATS tətbiq edilmiş, kənd 
telefon şəbəkəsi üçün 100 kilometrdən çox fıber-optik kabel çəkilmişdir.

1994-1997-ci illər ərzində imtiyazlı vətəndaşlara 13099 ədəd telefon çəkildiyi 
halda, yalnız 2000-ci ildə respublika üzrə imtiyazlı vətəndaşlara 18544 ədəd yeni 
telefon çəkilmişdir. İl ərzində imtiyazlı vətəndaşlara göstərilən rabitə 
xidmətlərinin həcmi 8,6 milyard manat təşkil etmişdir.

2000-ci ildə respublika üzrə 130,0 mindən çox imtiyazlı vətəndaşa güzəştli 
telefon rabitəsi xidməti göstərilmişdir ki, bu da ümumi abunəçilərin 18%-ni təşkil 
etmişdir.

Rabitə Nazirliyində son illərdə ölkədə rabitənin inkişafı üçün məqsədyönlü 
texniki və iqtisadi siyasətlə yanaşı, tarif siyasətinin də aparılmasına geniş yer 
verilmişdir.

Nazirlik əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə alaraq rabitə xidmətləri üçün tarif 
qiymətlərinin aşağı salınması istiqamətində işləri davam etdirərək 1 oktyabr 
2000-ci il tarixdən qüvvəyə minən 1 saylı "Rabitə xidmətləri üçün tariflər" 
preyskurantını yenidən işləyib hazırlamışdır. Nəticədə rabitə xidmətləri üçün 
tariflər xeyli aşağı salınmışdır.

Beynəlxalq danışıqlar üzrə qiymətlər 1998-2000-ci illər ərzində İran-Türkiyə 
üzrə 20%, Avropa ölkələri üzrə 46,6%, Amerika və digər ölkələr üzrə 40% aşağı 
salınmışdır.

2000-ci il ərzində AzTV-1 milli televiziya proqramının yayımı üçün İmişlidə və 
Ordubadda gücü 5 kvt olan televiziya vericiləri, İsmayıllı rayonunun İvanovka 
kəndində gücü 5 kvt olan 2 proqraımlı (I respublika və "Araz") FM diapazonlu 
radioverici, respublikanın 17 bölgəsində müxtəlif güclü televiziya peyk qəbuledicisi 
və vericisi, 4 bölgədə FM radiovericisi quraşdırılmış, AzTV-1 televiziya 
proqramının respublika əhalisinin əhatə faizi 99,6-ya, I respublika 
radioproqramının orta dalğada ərazinin əhatə faizi 100-ə çatdırılmışdır. AzTV-2 
televiziya proqramının yayım əhatəsi 32%-ə, I respublika proqramının FM 
diapazonunda əhatəsi 65%-ə, "Araz" radioproqramının əhatəsi orta dalğada 75%-ə, 
FM dalğalarında isə 40%-ə çatdırılmışdır.

Naxçıvan, Xanlar, Pirsaat, Quba radiostansiyalarında radioproqramlarının 
alternativ olaraq peykdən qəbulu təmin edilmişdir.

Rabitə birlik və müəssisələrində xidmətin təşkili, əhalinin qəbulu, müraciətlərin 
diqqətlə araşdırılıb mahiyyətcə düzgün cavab verilməsinin təmin edilməsi üçün 
2000-ci ildə insan faktoru vacib amil kimi qarşıda qoyulmuş və bu sahədə xeyli 
müsbət işlər görülmüşdür. Təkcə Bakı şəhərində 2000-ci il ərzində Sabunçu, Xətai 
və Yasamal telefon qovşaqlarının abunəçi şöbələri müasir üslubda təmir edilmiş, 
xidmət tam kompüterləşdirilmiş, əhalinin rahatlığı maksimum təmin edilmişdir.
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Rabitədə ilk dəfə olaraq əhalinin, idarə, müəssisə və təşkilatların müvəqqəti 
yerləşdikləri ünvanlarda, yəni kirayə və ya icarəyə götürülmüş yerlərdə telefon 
rabitəsinə olan ehtiyacı ödəmək üçün telefon çəkilişində yeni qayda - müvəqqəti 
telefon çəkilişinə icazə verilmişdir.

Poçt Daşıma Mərkəzinin çeşidləmə sexində işçilərin iş şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və poçt göndərişlərinin keçid müddətlərinin tezləşdirilməsi 
məqsədi ilə sexlər yenidən təmir edilərək müasir texnoloji proseslərə 
uyğunlaşdırılmışdır.

Pensiya-müavinət alan vətəndaşların öz şəxsi ərizələri və istəkləri əsasında 
pensiya-müavinətlərini poçt filialları və ya Birləşmiş Universal Səhmdar Bankının 
rayon şöbələrindən alması istiqamətində sağlam rəqabətin aparılması nəticəsində 
pensiya-müavinətlərin bir hissəsi yenidən bəzi poçt filiallarına qaytarılmışdır.

Əhaliyə poçt xidmətini yaxınlaşdırmaq və daha keyfiyyətli mədəni xidmət 
göstərmək məqsədi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində kuryer-poçt xidməti 
yaradılmışdır.

2000-ci ilin investisiya proqnozuna əsasən bir çox poçt filiallarının əsas 
binalarında və poçt şöbələrində təmir-tikinti işləri aparılmışdır. Təmir olunan poçt 
şöbələri, eyni zamanda lazımi reklam, tablo, avadanlıq, inventar və s. ilə təchiz 
edilmiş, vətəndaşlara yüksək xidmət göstərilməsi üçün tədbirlər həyata 
keçirilmişdir.

2000-ci ildə poçt müəssisələri üçün önəmli əhəmiyyət kəsb edən və 
respublikamızın milli xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən yeni "Poçt qaydaları" 
işlənib hazırlanmışdır.

Rabitə Nazirliyi marketinq sahəsində yeni xidmət növlərinin tətbiqi üzrə 
müəyyən işlərin təməlini qoymuşdur.

Rabitə nazirinin 05.05.2000-ci il tarixli 120 saylı əmri ilə rabitə xidmətlərinin 
keyfiyyəti barədə rəy sorğusu aparılması məqsədi ilə 0 l - 15.06.2000-ci il 
tarixlərində 15 gün müddətinə "İnam telefonu" fəaliyyət göstərmişdir. Bu müddət 
ərzində "İnam telefonu"na müxtəlif rabitə xidmətləri üzrə 97 müraciət daxil 
olmuşdur.

Bunlardan BTRİB üzrə 72, "Aztelekom"İB üzrə 9, "Azərpoçt"DM üzrə 3, 
"Teleradio"İB üzrə isə 13 müraciət daxil olmuşdur.

BTRİB üzrə daxil olan 72 müraciətdən 22 ədədi telefonların keyfiyyətsiz 
işləməsi, 11 ədədi cütləşmə sxemindən ayrılma, 13 müraciət telefon çəkilişi, 26 
müraciət isə tariflər, abunə haqqı və imtiyazlar barədə olmuşdur.

Daxil olan müraciətlər ciddi qeydiyyata götürülmüş və müvafiq qaydada 
təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Həlli mümkün olan məsələlər gün ərzində 
öz həllini tapmış, digər məsələlər rabitə nazirinin göstərişi ilə birliklər tərəfindən 
hərtərəfli araşdırılaraq müvafiq qaydada həll edilmiş və abonentlərə rəsmi cavab 
verilmişdir.

"Aztelekom"İB üzrə daxil olan 9 müraciət "İnam telefonu" fəaliyyət göstərdiyi
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müddətdə həll edilərək vətəndaşlara cavab verilmişdir.
"Azərpoçt"DM üzrə daxil olan 3 müraciət gün ərzində öz həllini tapmışdır.
"Teleradio"İB üzrə daxil olan 13 müraciət əsasən Rusiya Federasiyasının ORT 

və digər özəl televiziya şirkətlərinin yayım keyfiyyətinin aşağı olması barədə 
olmuşdur.

Rabitə Nazirliyinə aid olan problemlər barəsində tədbirlər görülərək 
"Teleradio"İB tərəfindən komissiya təşkil edilmiş və müraciətlərlə əlaqədar 
yerlərdə araşdırmalar aparılaraq nəticəsi barədə vətəndaşlara cavab verilmişdir.

2000-ci il ərzində nazirlik tərəfindən milli üslubda 12 adda 4415000 ədəd poçt 
markası, 5 adda 115000 ədəd markalı poçt zərfi, 5000 ədəd markalı poçt kartı, 
10000 ədəd markasız poçt zərfi və 2 adda 60000 ədəd poçt açıqcası hazırlanmışdır.

Rabitə müəssisələri ilə Rabitə İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsi (RİMHİRK) arasında bağlanmış kollektiv sazişlərin səlahiyyət müddətləri 
2000-ci ildə daha 2 il müddətinə uzadılmış və onların yerinə yetirilməsi idarə və 
müəssisələrin həmkarlar ittifaqı komitələrinin daim nəzarəti altında olmuşdur.

İl ərzində kollektiv sazişlərdə nəzərdə tutulmuş müavinətlərin və başqa sosial 
problemlərin həlli üçün 18,377 milyard manat xərclənmişdir.

Rabitə Nazirliyi hər il olduğu kimi, 2000-ci ildə də qaçqın və məcburi 
köçkünlərə qayğı göstərmiş, müntəzəm olaraq onlara ərzaq yardımları edilmiş, 
həmçinin həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif tədbirlər görülmüşdür. 
Ümumiyyətlə, 2000-ci il ərzində qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə 1,450 
milyard manat məbləğində vəsait xərclənmişdir.

2000-ci ilin may ayında faşizm üzərində qələbənin 55-ci ildönümü münasibətilə 
Rabitə Nazirliyində Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş rabitəçi müharibə 
veteranları ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov 
faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan xalqının adına şöhrət qazandırmış 
veteranları təbrik etmiş, onların qazandıqları qələbənin bəşər tarixində misilsiz rol 
oynadığını xüsusi qeyd etmiş, Vətənin qorunmasında və gənc nəslin tərbiyə 
olunmasında, o cümlədən gənc rabitəçi kadrların yetişdirilməsində veteranlarımızın 
yaxından iştirak etmələrini, həmçinin rabitəmizin inkişafında onların ön sıralarda 
getmələrini xüsusi vurğulamışdır.

Çıxış edən müharibə veteranları onlara göstərilən qayğıya görə ölkə başçısına 
və Rabitə Nazirliyinə minnətdarlıq etmiş, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunmasında, milli rabitəmizin inkişafında bundan sonra da əllərindən 
gələni əsirgəməyəcəklərini bildirmişlər.

Mərasimin sonunda rabitəçi müharibə veteranlarına müxtəlif hədiyyələr təqdim 
olunmuşdur.

Rabitə Nazirliyində işçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
əmək haqlarının artırılaraq özəl şirkətlər səviyyəsinə çatdırılması üçün mütəmadi 
işlər aparılmışdır.

2000-ci ildə nazirlik üzrə orta aylıq əmək haqqı 334 min manata çatdırılmışdır
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ki. bu da 1995-ci illə müqayisədə 3,7 dəfə çox olmuşdur.
Rabitə Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə 2000-ci il dekabrın 1-dən etibarən bir 

sıra rabitə müəssisələrində çalışanların aylıq əmək haqqı 30 faizə qədər 
artırılmışdır. Kollegiyanın qərarına əsasən "Aztelekom" İstehsalat Birliyinin 
idarəetmə aparatı, Beynəlxalq Avtomat Telefon Stansiyası, Bakı Şəhərlərarası 
Telefon Qovşağı, Kabel Magistralları Telefon Qovşağı, Gəncə Telekommunikasiya 
İdarəsi, Obyekt 5650 istisna olmaqla, bütün telekommunikasiya qovşaqlarında 
çalışan işçilərin aylıq əmək haqqı 25 faiz, "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsinin filial 
və müəssisələrində 30 faiz, Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi üzrə 10 faiz, 
"Teleradio" İstehsalat Birliyi və "Azərmarka" şirkəti üzrə 30 faiz, Naxçıvan Texniki 
İstismar Rabitə İdarəsi üzrə 2001-ci ilin birinci yarımilliyinin sonunadək 50 faizə 
çatdırmaq şərti ilə 25 faiz, Bakı Teleqrafı üzrə 15 faiz artırılmışdır.

İşçilərin rahat işləmələri üçün hər cür şərait yaradılmış, iş yerləri 
yaxşılaşdırılmışdır.

1993-cü ildə gəlirin 4,5%-i əmək haqqına yönəldilirdisə (əvvəlki illərdə daha 
aşağı olmuşdur), 2000-ci ildə gəlirin 18,8 %-i əmək haqqına yönəldilmişdir.

Rabitəçilərin istirahəti və sağlamlığı qayğısına qalmaq məqsədilə 337,736 milyon 
manat məbləğində 303 ədəd göndəriş alınıb pulsuz verilmişdir. Bundan başqa, 
Nabrandakı istirahət zonasında 1241 rabitəçi öz ailəsi ilə birlikdə istirahət etmişdir.

Rabitə Nazirliyi möhtərəm prezidentimizin idmana olan müntəzəm qayğısını əldə 
rəhbər tutaraq respublikamızda təşkil edilən idman-sağlamlıq tədbirlərində daim fəal 
iştirak etmişdir. Rabitə müəssisələri arasında "Sağlamlıq-2000" spartakiadası keçirilmiş, 
qaliblərə pul mükafatları, kubok və fəxri fərmanlar verilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin sponsorluq etdiyi qadınlar arasında otüstü xokkey üzrə 
"Rabitəçi" komandası və "Rabitəçi" idman klubunun idmançıları bir sıra beynəlxalq 
turnirlərdə qalib gələrək respublikamızın adını yüksəklərə qaldırmışlar.

2000-ci ildə Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən XXVII yay olimpiya 
oyunlarında Azərbaycan idmançılarının uğurlu çıxışları Rabitə Nazirliyi 
kollegiyasının 02.10.2000-ci il tarixli 27 saylı qərarı ilə xüsusi qeyd olunmuş və 
olimpiada iştirakçılarını mükafatlandırmaq, o cümlədən ölkəmizdə idmanı daha da 
inkişaf etdirmək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin hesabına 100 milyon manat 
vəsait keçirilmişdir.

Rabitə Nazirliyi tərəfindən Sidney olimpiadasında Azərbaycanı layiqincə təmsil 
etmiş idmançılarımıza həsr olunmuş markalar buraxılmışdır.

Ümumiyyətlə, 2000-ci il rabitə sahəsi üzrə respublikamız üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən 3 ən böyük hadisə ilə əlamətdar olmuşdur:

I- Bakıətrafı və Abşeron rayonunun yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmışdır. 
Sakinləri uzun müddət narahat edən bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayan 
prezident Heydər Əliyevin xüsusi tapşırığını - məntəqələrin telefonlaşdırılmasmı 
rabitəçilərimiz bütün qüvvələrini səfərbər edərək müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirmişlər.
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II- Azərbaycanda rabitənin mövcud olduğu bütün dövrlərin ən nəhəng layihəsi olan 
Trans-Asiya-Avropa (TAE) fıber-optik kabel sisteminin Azərbaycan seqmentlərinin 
1032,6 km uzunluğunda tikintisi müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmışdır.

III- Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin respublikada yaratdığı 
stabillikdən və rabitəyə olan mütəmadi qayğısından bəhrələnən rabitəçilərimiz 
Azərbaycanın rabitə tarixində ilk dəfə olaraq kənardan investisiya cəlb etmədən, 
daxili imkanlar və abunəçilərin hesabına 44914 nömrə istismara vermişlər. 
Halbuki, əvvəlki illərdə daxili imkanlar hesabına cəmi 8 mindən artıq nömrə 
istifadəyə verilmişdir.

Milli rabitəmizin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını qarşılarına 
əsas məqsəd qoymuş rabitəçilərimiz ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə 
öz töhfələrini verməklə yanaşı, respublikanın ictimai-siyasi həyatında da fəal 
'iştirak edirlər.

2000-ci ilin aprel ayında Rabitə Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı (175 nəfər) Yeni 
Azərbaycan Partiyası Səbayel rayon təşkilatına nazirlikdə YAP-ın ərazi ilk təşkilatının 
yaradılması haqqında müraciət etmişlər. Bununla əlaqədar həmin əməkdaşların 
iştirakı ilə təsis yığıncağı keçirilmiş və 2000-ci il aprelin 17-də ilk təşkilat 
yaradılmışdır. Təşkilata 9 nəfərdən ibarət idarə heyəti və heyət üzvləri arasından 
A.Maqsudov sədr seçilmişdir. Yarandığı qısa zamanda- cəmi 1 il ərzində təşkilatın 
sıraları 2 dəfəyə yaxın artaraq onların sayı 320 nəfər olmuşdur. Çətin və şərəfli yol 
keçmiş YAP üzvlüyünə daxil olan rabitəçilər bu adı şərəflə doğruldurlar.

"Dövlət gənclər siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikası prezidentinin
29.07.1999- cu il tarixli fərmanına müvafiq olaraq Rabitə Nazirliyi tərəfindən
16.09.1999- cu il tarixli 3 saylı sərəncam hazırlanmışdır.

Sərəncamdan irəli gələn məsələlərin rabitə müəssisələrində həyata keçirilməsi 
məqsədi ilə yerlərdə gənclərin özək təşkilatı yaradılmışdır.

2000-ci il aprelin 19-da Rabitə Nazirliyi üzrə Rabitəçi Gənclər Təşkilatının təsis 
yığıncağı keçirilmişdir. Təşkilatın aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün Rabitə Nazirliyi 
üzrə Mərkəzi Təşkilat Komitəsi yaradılmış, həmin komitəyə rabitə birlik və 
müəssisələrindən özək təşkilatların fəal üzvləri daxil olmuşlar. Ə.Məmmədov 
təşkilatın sədri seçilmişdir.

Rabitəçi Gənclər Təşkilatı gənclərin idman, mədəniyyət, elm sahəsində 
fəaliyyətini genişləndirmək üçün tədbirlər keçirməyi, müxtəlif konfrans və 
müsabiqələrdə istedadlı gənclərin iştirakına kömək etməyi, gənclərin istirahətinin 
səmərəli təşkil olunmasını, habelə rabitə sahəsində quruculuq işlərində yaxından 
iştirak etməyi əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur.

Bir sıra müəssisə və təşkilatlar 2000-ci ilin proqnoz tapşırıqlarını vaxtından 
əvvəl yerinə yetirmiş və bu barədə raport vermişlər. Qeyd edilməlidir ki, həmin 
müəssisələr üzrə göstəricilər 1999-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yüksək 
olmuşdur. Belə müəssisələrdən Qax, Gəncə, Oğuz, Tovuz, Göyçay, Saatlı, Əli- 
Bayramlı telekommunikasiya qovşaqlarını, Səbayel, Xətai, Zərdab, Balakən, 
Biləsuvar poçt filiallarını və Naxçıvan TİRİ-ni göstərmək olar.

1 5 0 = "  -  =

BAKIƏTRAFI VƏ ABŞERON YARIMADASINDA 
RABİTƏNİN İNKİŞAFI

Son illərdə rabitə sahəsində görülmüş məqsədyönlü işlər sırasında Bakıətrafı 
yaşayış məntəqələrində rabitə xidmətlərinin yüksək səviyyədə qurulması mühüm 
yer tutur.

Möhtərəm prezidentimizin ölkənin strateji sahəsi olan rabitənin inkişafına diqqət 
və qayğısı, "Müstəqil respublikanın müstəqil rabitəsi olmalıdır" fikri 1997-ci 
ilin 2-ci yarısından etibarən rabitəçilərin əsas fəaliyyət stimuluna çevrilmiş və 
rabitə sistemində əsil texniki inqilab başlanmışdır.

Bakıətrafı yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması, digər rabitə xidmətlərinin 
günün tələblərinə çatdırılması barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Heydər Əliyevin xüsusi tapşırıqlarına tam əməl edilməsi nəticəsində on illərlə 
telefon rabitəsinə həsrət qalmış, böyük bir ərazini əhatə edən, müxtəlif relyef 
şəraitində yerləşən yaşayış məntəqələrində bir-birinin ardınca müasir dünya 
standartlarına uyğun elektron tipli avtomat telefon stansiyaları qurulmuşdur. Bu iş 
rabitə birlik və müəssisə kollektivlərinin böyük zəhməti hesabına başa gəlmiş, 
insanların sevincinə səbəb olmuşdur.

Çoxdan həll edilməli olan, lakin əvvəlki illərdə laqeyd münasibət göstərilən bu 
problemin aradan qaldırılmasına hörmətli prezidentimizin xüsusi diqqət göstərməsi, 
rabitəçilərin böyük ruh yüksəkliyinə, daha gərgin və səmərəli fəaliyyətinə səbəb 
oldu. Sözsüz ki, bu tapşırığın vaxtında yerinə yetirilməsi Rabitə Nazirliyinin 
qarşısında duran ən mühüm və şərəfli vəzifə idi. Ona görə də optimal variantlar 
nəzərə alınmaqla tədbirlər planı hazırlanmış, işin gedişi nəzarətə götürülmüş, 10 
gündən bir nazirlikdə müzakirə edilmiş, məqsədə nail olmaq üçün ortaya çıxan 
problemlər operativ həll edilmişdir.

Abşeron yarımadasında müasir elektron ATS-lərin quraşdırılması və istifadəyə 
verilməsinin bünövrəsi, əslində, 8 il əvvəl - 1993-cü il dekabrın 28-də Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev tərəfindən Sumqayıt şəhərində 
qoyulmuşdur.

Milli rabitəmizin tarixinə dönüş ili kimi yazılan 1998-ci il ərzində Bakıda və 
digər bölgələrdə 107 min nömrə tutumu olan elektron tipli müasir avtomat telefon 
stansiyaları istifadəyə verilmişdir.

1998-ci ildə Bakı şəhərində ümumilikdə 37380 nömrə istifadəyə verilmişdir. 
Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə tipli ATS-lərin işindən uzun müddət yaranmış 
narazılığı aradan qaldırmaq üçün 96,31 saylı ATS-lər rekonstruksiya edilərək, hər 
birinin tutumu 16100 nömrə olan 40/41 və 30/31 saylı, Sabunçu qəsəbəsində 
tutumu 3170 nömrə olan 50/51 saylı ATS-lərlə əvəz edilmişdir . Həmin ildə 
Mərdəkan qəsəbəsində tutumu 8060 nömrə olan 54/59 saylı, Xırdalan
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qəsəbəsində tutıfmu 7168 nömrə olan 42 saylı ATS-lər əhalinin istifadəsinə 
verilmişdir. Həmçinin 1998-ci ildə Biləcəri qəsəbəsində 4096 nömrə, Sahil 
qəsəbəsində 1024 nömrə, Zabrat qəsəbəsində 1536 nömrə, Kürdəxanı 
qəsəbəsində 256 nömrə, Balaxanı qəsəbəsində 512 nömrə, Şağan qəsəbəsində 
512 nömrə, Şimal DRES qəsəbəsində 512 nömrə, Pirallahı qəsəbəsində 2048 
nömrə tutumu olan ATS-lər istismara verilmişdir.

Bütün bunlar misli görünməmiş quruculuq işlərindən xəbər verirdi. Müqayisə 
üçün deyək ki, Bakı şəhəri üzrə 1994-1996-cı illərlə müqayisədə 1997-1999-cu 
illərdə 65584 ədəd ‘çox elektron ATS nömrələri istifadəyə verilərək, 108364 
nömrəyə çatdırılmışdır.

Bunlar nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi idi. Qarşıda qoyulan işləri sürətlə başa 
çatdırmaq üçün daha gərgin və məsuliyyətlə çalışmaq lazım gəlirdi. Ona görə də 
rabitəçilər məqsədə nail olmaq üçün yorulmaq bilmədən çalışırdılar. Olduqca 
diqqətəlayiq hal idi ki, prezident Heydər Əliyevin xüsusi tapşırığını şərəflə yerinə 
yetirməyə çalışan rabitəçilər 1999-cu ildə də bu işi müvəffəqiyyətlə davam 
etdirdilər.

Rabitə Nazirliyində hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq 1999-cu ildə 
rabitəçilərin gərgin zəhməti bahasına Qobustan qəsəbəsində 500 nömrə, Binəqədi 
qəsəbəsində 512 nömrə tutumu olan ATS-lər tikilmiş, 77 saylı ATS-in tutumu 
1280 nömrə, 66/67 saylı ATS-in tutumu 1000 nömrə, 45 saylı ATS-in tutumu 
500 nömrə, Sahil ATS-nin tutumu 1024 nömrə artırılmışdır.

Görülən işlərin nəticəsində adları çəkilən qəsəbələrin sakinləri telefon 
rabitəsindən istifadə etməklə həyatın ən zəruri qayğılarını həll etmək imkanı əldə 
etmişlər. Əvvəllər bu qayğılar min bir əziyyətlə, nəqliyyat və başqa vasitələrdən 
istifadə etməklə, əlavə xərc çəkməklə və vaxt itirməklə reallaşdırılırdı. Daim 
diqqət mərkəzində olan bu işlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Bakı ətrafında 
telefonlaşdırılmamış nəinki kənd və qəsəbə, ən kiçik yaşayış məntəqəsi belə 
qalmamışdır.

Xüsusi tapşırığın icrasının tam başa çatdırılması üçün qüvvələr və daxili 
imkanlar bir daha səfərbər edilmiş, işin sürəti daha da artırılmış və 2000-ci il III 
rübün sonunda tam başa çatdırılmışdır.

2000-ci ildə Ümid qəsəbəsində 128 nömrə, Ramana qəsəbəsində 256 nömrə, 
Nardaran, Zığ, Pirşağı, Bilgəh, Ceyranbatan, Mehdiabad qəsəbələrinin hər birində 
512 nömrə, Pirşağı 2№-li sovxoz yaşayış sahəsi və Ramana südçülük sovxozu 
yaşayış sahəsinin hər birində 256 nömrə, Pereküşgül, Yuxarı Güzdək, Aşağı 
Güzdək, Çaylı kəndlərinin hər birində 128 nömrə yeni elektron rəqəm sistemli 
ATS-lər tikilmiş, Səngəçal qəsəbəsində 200 nömrə, Qızıldaş qəsəbəsində 400 
nömrə tutumu olan ATS-lər quraşdırılmış, 71 və 74 saylı ATS-Iərin hər birinin 
tutumu 1000 nömrə, Binəqədi, Sahil və Müşfıqabad ATS-lərinin tutumu 512 
nömrə artırılmış, Heybət, Yol evləri, Əzimkənd-2, Korgöz yaşayış məntəqələrinin 
hər birinə 20 nömrə, Çeyildağ yaşayış məntəqəsinə 30 nömrə, Əzimkənd-1,
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Qaradağ Dəmir yolu, Qobustan, Goradil yaşayış məntəqələrinin hər birinə 50 
nömrə, Daş Karxanası yaşayış məntəqəsinə isə 100 nömrə telefon çəkilməsi 
imkanı yaradılmışdır.

Görülən işlər nəticəsində Bakıətrafı və Abşeronun kənd və qəsəbələrinin 
telefonlaşdırılması başa çatdırılmışdır.

Başqa sözlə, bu gün Abşeron yarımadasının heç bir yaşayış məntəqəsində telefon 
rabitəsi problemi yoxdur. Bakıətrafı, eləcə də Abşeron rayonu ərazisində yerləşən 
hər bir yaşayış məntəqəsinin sakinləri ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş, 
yüksək keyfiyyətli, dayanıqlı avtomatik telefon rabitəsi imkanı əldə etmiş, bu sosial 
problem müvəffəqiyyətlə həll olunmuşdur.

Bakıətrafı yaşayış məntəqələrində telefon rabitəsindən savayı, digər rabitə 
vasitələrinin də müasir standartlara uyğun qurulması diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Son üç il ərzində həm poçt xidmətlərinin təkmilləşdirilməsində və 
genişləndirilməsində, həm də radio və televiziya proqramlarının yayımlanmasında 
müsbət nəticələr əldə edilib.

Poçt rabitəsini müasir tələblərə uyğun təşkil etmək, ənənəvi poçt 
xidmətlərindən başqa yeni xidmət növlərinin sayını və həcmini artırmaq, əhalinin 
rahatlığını təmin etmək üçün respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi, 
Bakıda və Bakıətrafı yaşayış məntəqələrində nümunəvi poçt şöbələri yaradılmış və 
müasir poçt xidmətlərinin göstərilməsi üçün avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.

Poçt rabitəsi xidmətlərinin müasir formalarının tətbiqi, əhaliyə yüksək 
səviyyədə xidmətlərin təşkili, bu sahənin müasir standartlara uyğunlaşdırılınası, 
eyni zamanda bərbad vəziyyətə salınmış poçt sahəsinin dirçəldilməsi məqsədilə 
son üç il ərzində, yəni 1998-2000-ci illərdə poçt şöbələrində 62 ədəd terminal və 
64 ədəd kompüter avadanlığı quraşdırılmışdır ki, bu da əhalidən telefon danışıqları 
haqlarının yığılmasında operativliyə və dəqiqliyə şərait yaratmışdır. Şöbələrdə 
qoyulmuş 97 ədəd faks aparatı vasitəsilə əhali istənilən yazılı məlumatı və ya digər 
sənədi məsafədən asılı olmayaraq öz ünvanına bir neçə dəqiqə ərzində çatdıra 
bilir. Quraşdırılmış 28 ədəd surətçıxaran aparat, 10 ədəd elektron tərəzi də poçt 
şöbələrində əhaliyə xidmət göstərmək üçün geniş imkan verir. Bundan başqa, poçt 
müəssisələrinə 9 ədəd avtomaşın alınıb verilmiş, Mərkəzi Poçtamtda və 118 saylı 
şəhər rabitə şöbəsində internet klubları açılmışdır.

Bu müddətdə Əzizbəyov və Abşeron rayonlarında mərkəzi poçtamtların, 
Pirallahı, Ceyranbatan, Mehdiabad, Ramana südçülük sovxozu, Saray 
qəsəbələrindəki poçt şöbələrinin, 109, 117, 134 saylı şəhər rabitə şöbələrinin və 
"Rabitə evi"nin yerləşdiyi binalar yüksək səviyyədə təmir olunmuş, yeni mebel və 
avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

Əvvəllər şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışığı haqlarını yalnız Bakı 
Şəhərlərarası Telefon Qovşağında ödəməyə məhkum edilmiş, buna görə də min bir 
əziyyətə və vaxt itkisinə məruz qalmış telefon abunəçiləri hazırda istənilən poçt 
şöbəsində öz borclarını ödəyə bilirlər.
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Paytaxtın mərkəzi hissəsində yerləşən Mərkəzi Poçtamtın acınacaqlı 
vəziyyətinə də son qoyuldu. Bina ən yüksək səviyyədə yenidən quruldu, 
Avropasayağı iş şəraiti yaradıldı, dünya standartlarına uyğun xidmət səviyyəsinə 
nail olundu.

Rabitə Nazirliyi Bakıətrafı ərazilərdə radio və televiziya verilişlərinin 
yayımlanma keyfiyyətinin artırılmasına xüsusi diqqət göstərir. Bu məqsədlə ciddi 
işlər həyata keçirilmişdir.

Yeni televiziya qülləsində enerji təminatını yaxşılaşdırmaq üçün əlavə elektrik 
xətti çəkilmiş və avtomatik rejimdə işləyən gücü 200 kvt olan dizel-generatoru 
istifadəyə verilmişdir.

Bakıətrafı qəsəbələrdə, o cümlədən Zığ və Qaraçuxur yaşayış məntəqələrində 
yaşayan əhali AzTV-1 və AzTV-2 milli televiziya proqramlarının seyrinə həsrət 
qalmışdılar.

Bu problemi aradan qaldırmaq üçün təcili tədbirlər görüldü, Zığ qəsəbəsində 
televiziya verilişlərinin yayımını təmin etmək üçün gücü 10 vt, Qaraçuxur 
qəsəbəsində isə güçü 100 vt olan televiziya vericiləri quruldu və qəsəbə 
sakinlərinin uzun illər boyu davam edən televiziya həsrətinə son qoyuldu.

Göründüyü kimi, ölkə paytaxtının və onun ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin 
müasir tələblərə cavab verən rabitə xidmətləri ilə təmin edilməsi üçün Rabitə 
Nazirliyi tərəfindən görülən işlərin miqyası və əhəmiyyəti çox böyükdür. Bütün 
bunlar isə üç il ərzində, yəni qısa bir müddətdə həyata keçirilib. Əlbəttə, bu 
nailiyyətlər gərgin zəhmətin, düşünülmüş tədbirlərin nəticəsidir.

Bakı şəhəri iizrə ATS-lərin montaj tutumu

ATS-
lərin

tipi

İ l l ərN

Dekad-addım Koordinat Elektron Cəmi

1991 110402 37,7% 1 8 2 6 5 4  62,3% - 2 9 3 0 5 6  100%
1992 9 5 2 7 9  31,8% 1 8 4 2 6 4  61,5% 2 0 1 0 0  6,7% 2 9 9 6 4 3  100%
1993 9 4 2 4 5  30,9% İ8 8 1 1 4  61,7% 2 2 5 0 0  7,4% 3 0 4 8 5 9  100%
1994 9 4 6 7 7  30,8% 190 6 1 4  61,9% 2 2 6 0 0  7,3% 307891 100%
1995 9 4 7 7 7  30,4% 1 9 4 2 0 4  62,4% 2 2 5 0 0  7,2% 311481 100%
1996 87141 28,2% 1 9 7 6 5 4  64,1% 2 3 8 8 0  7,7% 3 0 8 6 7 5  100%
1997 8 5 2 8 9  25,3% 2 0 5 7 8 2  61,2% 4 5 5 8 6  13,5% 3 3 6 6 5 7  100%
1998 5 3 4 8 0  14,7% 2 0 5 5 6 4  56,7% 103594  28,6% 362 6 3 8  100%
1999 5 4 0 8 0  14.6% 2 0 7 5 8 4  56,1% 108364  29,3% 3 7 0 0 2 8  100%
2 0 0 0 5 4 3 8 0  13,1% 2 1 4 5 1 0  51,8% 145459 35,1% 4 1 4 3 4 9  100%
2001 4 6 9 8 0  10,5% 2 1 5 5 1 0  48,3% 184197 41,2% 4 4 6 6 8 7  100%
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TRANS-ASİYA-AVROPA FIBER- OPTİK 
KABEL MAGİSTRALI

2000-ci ildə Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik kabel magistralının
Azərbaycan seqmentlərinin tikintisi başa çatdırıldı. TAE beynəlxalq rabitə 
magistralıdır. Bu xətt Çinin Şanxay şəhərindən başlayaraq Avropaya - Almaniyanın 
Frankfurt-Mayn şəhərinə qədər uzanır.

Avropa və Asiya qitələrinin 20 ölkəsini əhatə edən, ümumi uzunluğu 24 min km 
olan bu magistral Almaniya, Avstriya, Polşa, Macarıstan, Belorusiya, Rumıniya, 
Ukrayna, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Türkmənistan, İran, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Əfqanıstan, Pakistan, Çin 
dövlətlərinin üzərindən keçir və ən böyük tutumlu rabitə şəbəkəsidir.

Ölkəmizin Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel magistralına qoşulması üçün 
hələ 1995-ci ildə qərar qəbul edilsə də, Rabitə Nazirliyinin keçmiş rəhbərliyinin 
passiv fəaliyyəti, layihənin effektiv şəkildə istismara verilməsi məqsədilə 
araşdırma işlərinin aparılmaması, marşrutun Azərbaycandan kənar hissələrdə ilkin 
variant üzrə qoşulma imkanlarının araşdırılmaması, tenderə verilmiş təkliflərin 
tender şərtlərinə tam cavab verməməsi ucbatından tender keçirilməsi mümkün 
olmamışdır.

1997-ci ilin 2-ci yarısından etibarən TAE layihəsinin Azərbaycan seqmentlərinin 
və Xəzəraltı kabel tikintisinin əhəmiyyətinə düzgün qiymət verildi və bu sahədə 
mühüm addımlar atıldı.

"Büdcə təşkilatları tərəfindən malların satın alınması haqqında" Əsasnaməyə və 
"Tender haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tender elan 
edildi və 1999-cu il oktyabr ayının 19-da tender keçirildi. Tenderdə dünyanın 6 
ölkəsindən 7 şirkət öz təklifləri ilə iştirak edirdi. Ciddi və gərgin çalışan tender 
komissiyası verilmiş təklifləri texniki, hüquqi və qiymət cəhətdən diqqətlə 
araşdırıb Türkiyənin "Hesfibel" şirkətini tenderin qalibi elan etdi. "Hesfibel" 
şirkətinin təklif etdiyi qiymət "Ericsson" şirkətinin təklif etdiyi qiymətdən 4,5 
milyon dollar, "Siemens" şirkətinin qiymətindən isə 4,8 milyon dollar ucuz idi.

TAE fiber-optik magistral kabel xəttinin tikintisi "Hesfibel" şirkəti ilə 
"Aztelekom" İB arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 1999-cu il dekabr ayının 
28-də başlandı.

Hörmətli prezidentimizin ad gününə töhfə olaraq TAE-nin Bakı-Mərəzə-Şamaxı 
xətti istiqamətində tikintisi 2000-ci il mayın 6-da başa çatdırılıb, vaxtından 3 ay 
əvvəl istismara verildi.

Bütün qüvvələri səfərbər edən tərəflər bu şərəfli vəzifəni- TAE-nin Azərbaycan 
ərazisindən keçən 576 km Bakı-Qazax (Qərb istiqaməti), 345 km Bakı-Astara 
(Cənub istiqaməti), 125 km uzunluğunda Bakı-Siyəzən (Şimal istiqaməti)
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hissələrini vaxtından əvvəl yerinə yetirməyə müvəffəq oldular.
TAE beynəlxalq rabitə magistralının Azərbaycan seqmentlərinin tikintisinin 

başa çatdırılması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə rabitə naziri Nadir 
Əhmədov TAE magistral kabel xəttinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən, onun 
beynəlxalq rabitə əlaqələrinin yaxşılaşmasında göstərdiyi güclü təsirdən ətraflı 
söhbət açmış, 5-6 ilə başa gələ biləcək işin bir ildə görülməsində zəhmət çəkmiş, 
iştirak etmiş hər kəsə təşəkkür etmiş, milli rabitəmizin inkişaf etdirilərək dünya 
standartları səviyyəsinə çatdırılması naminə rabitəçilərin bundan sonra da var 
qüvvə ilə çalışacaqlarını bildirmişdir.

Mərasimdə söz verilən "Hesfıbel" şirkətinin genel müdiri Osman Bayraqdar 
rabitəçiləri təbrik edərək belə əzmkar, məsuliyyətli və intizamlı rabitəçilərlə birgə 
fəaliyyət göstərmələrindən məmnunluq duyduğunu söyləmişdir. Çıxış edənlər 
tikintinin qısa müddətdə başa çatdırılması üçün respublikada yaranmış ictimai- 
siyasi sabitliyin mühüm rol oynadığını qeyd etmiş və Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti cənab Heydər Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə etmişlər.

Respublikanın 27 rayonunun mərkəzi ATS-i, o cümlədən Bakı, Mərəzə, 
Şamaxı, Ağsu, Göyçay, Ağdaş, Yevlax, Goranboy, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, 
Qazax, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Sumqayıt, 
Siyəzən,Siyəzən gücləndirici məntəqəsinin TAE xəttinə qoşulması başa 
çatdırılmışdır. Bununla da həmin TKQ(TKİ )-lər üzrə kanal sayı nonnaya 
çatdırılmış və giriş, çıxış, cavab faizləri və NAT xətasının göstəriciləri ayrıca 
nəzarətə götürülmüş və normaya çatdırılması üçün tədbirlər görülür.

Üzərindən TAE magistralı keçən hər bir ölkə bu magistraldan istifadə etməklə 
özünün beynəlxalq telekommunikasiya trafıkim digər ölkələrə ötürmək və 
iqtisadi cəhətdən mənfəət əldə etmək üçün dünyanın telekommunikasiya 
şirkətlərinin trafıkinin tranzit olaraq öz ərazisindən keçməsində maraqlıdır

Azərbaycan Respublikası TAE kabel magistralından istifadə etməklə nəinki bu 
layihəyə qoşulmuş Avropa və Asiya ölkələrinə , hətta bütün dünya ölkələrinə bu 
kabel magistralı vasitəsilə bütün növ müasir telekommunikasiya xidmətləri 
göstənnək imkanı əldə etmişdir.

Layihənin Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiyyəti onun coğrafi baxımdan 
Asiya və Avropa qitələrini birləşdirən ən qısa marşrutun respublikamızın 
üzərindən keçməsidir.

Kabel magistralının Azərbaycan ərazisindən keçməsi Avropa və Asiya 
ölkələrinin beynəlxalq tranzit telefon yüklərinin Azərbaycan üzərindən 
keçməsini və bunun müqabilində əlavə tranzit gəlirlərinin respublikaya daxil 
olmasını təmin edəcəkdir.

Magistralın Xəzər dənizindən keçərək Zaqafqaziya ölkələri üzərindən 
Avropaya gedən istiqaməti, onun Türkiyə-İran üzərindən keçən alternativ istiqa
mətindən təqribən 2000 km qısa olması, layihənin Azərbaycan üzərindən keçən 
variantının iqtisadi cəhətdən daha əlverişli variant olduğunu göstərir.
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DAXİLİ İMKANLAR HESABINA GÖRÜLƏN İŞLƏR

2000-ci il ərzində Rabitə Nazirliyinin birlik və müəssisələrində olan boş 
tutumlardan istifadə edilməsi, mövcud abunə tutumlarının artırılması sahəsində 
çox işlər görülmüşdür.

"Aztelekom" İstehsalat Birliyində 2000-ci ildə ümumi tutumu 34720 nömrə olan 
müasir elektron tipli ATS-lər ölkənin müxtəlif bölgələrində sakinlərin istifadəsinə 
verilmişdir. Bunlar Mingəçevir şəhərində EATS-4 və EATS-5, şəhərin DRES 
qəsəbəsində REM Ü T stansiyası, Yevlax EATS, Lənkəran EATS, Xanlar 
rayonunun Xəqani və Qırıxlı kənd EATS-ləri, Abşeron rayonunun Mehdiabad və 
Ceyranbatan qəsəbələrində REM U T stansiyaları, Aşağı Güzdək, Güzdək, Çaylı 
kənd EATS-ləri, Şəkinin Aşağı Göynük kənd EATS-i, Abşeron və Qax TKQ-nin 
mərkəzi EATS-nin genişləndirilməsi üçün qurulan elektron tipli stansiyalardır.

Beləliklə, "Aztelekom"un istismar etdiyi elektron ATS-lərin ümumi tutumu 
86000 nömrəyə (istismar olunan ümumi tutumun 25%-i) çatdırılmışdır.

İstismarda olan ATS-lərin tutumu əlavə əsaslı vəsait cəlb etmədən, daxili 
imkanlar hesabına və yerli mütəxəssislərin gücü ilə 20100 nömrə 
genişləndirilmişdir.

Respublikanın müxtəlif bölgələrində 19 kənddə ümumi tutumu 1600 nömrə olan 
yeni ATS-lər tikilmiş, Sumqayıtda 7 indeksli 6400 nömrə tutumlu ATS istifadəyə 
verilmişdir. 12 kənd ATS-i (əsasən ATSK 50/200 əvəzinə ATS К 100/2000 
olmaqla ümumi tutumu 4800 nömrə) rekonstruksiya olunub, 18 rayonun mərkəzi 
ATS-i cəmi 4400 nömrə olmaqla və 41 kənd ATS-i cəmi 2900 nömrə olmaqla 
genişləndirilmişdir.

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyində 2000-ci ildə daxili imkanlar hesabına 
tutumu 24814 nömrə olan müxtəlif tipli stansiyalar istismara verilmişdir. 
Bakıətrafı yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması ilə bərabər tutumu 1000 
nömrə olan Badamdar və tutumu 5000 nömrə olan ATS-34 BTRİB-in daxili 
imkanları hesabına tikilmişdir. Yeni tikilən ATS-lərin bir qismi, o cümlədən 
Ramanada, Ramana südçiilük sovxozunda, Pirşağı, Pirşağı siidçüliik sovxozunda, 
Türkan,Zığ qəsəbələrindəki ATS-lər abunəçilərin hesabına tikilmişdir. İllərlə 
telefon üzünə həsrət qalan Çeyildağ (Umbakı) qəsəbəsinə 30 km uzunluğunda 
fıber-optik kabel qoyularaq, qəsəbə telefonlaşdırılmışdır.

İstismara buraxılan stansiyaların bir qisminin yerlə təmin olunması və 
tikilməsinə müvafiq ərazilərin bələdiyyələri və yerli icra orqanları tərəfindən 
köməklik göstərilmişdir.

Ramana, Pirşağı və Hövsan südçülük sovxozlarında, Ramana, Pirşağı qəsəbəsi, 
BAPO, Bilgəh sanatoriyası, Nardaran, Mehmandarov, DRES, Qala ATS binaları 
üçün yer ayrılmasına icra orqanları yaxından köməklik etmişlər.

■ --------  ---------------  1 5 8 ;-----------

Pirşağı südçülük sovxozu, Nardaran və Qala ATS-nin tikintisi tamamilə yerli 
bələdiyyələr, xətt və stansiya qurğuları isə BTRİB tərəfindən aparılmışdır.

2000-ci ilin sonuna olan statistik məlumata əsasən Bakı şəhər telefon şəbəkəsi 
üzrə tutumu 417.724 nömrə olan ( BTRİB üzrə 371.117 nömrə) müxtəlif tipli 
ATS-lər şəhər sakinlərinin xidmətinə verilmişdir və demək olar ki,şəbəkə üzrə 
telefon növbəliyi aradan qaldırılmışdır.

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi tərəfindən yeni istismara buraxılan 
ATS-lərlə bərabər, abunəçilərə dayanıqlı və keyfiyyətli rabitənin təşkili də 
diqqətdən kənarda qalmamışdır.

1999-cu ilin sonundan başlayaraq bütün stansiyalarda gecə yoxlamaları təşkil 
edilərək dekad-addım və koordinat tipli stansiyalar kompleks şəkildə tam 
yoxlanılmış və bu iş hal-hazırda davam etdirilir. Əldə olunan nəticələr BTRİB- 
nin texniki personalı tərəfindən analiz edilərək müvafiq tədbirlər görülmüş və 
nəticədə keyfiyyət göstəriciləri xeyli yaxşılaşmışdır. Mövcud kabellərin daim 
hava təzyiqi altında saxlanması üçün görülən tədbirlər sayəsində 
stansiyalararası rabitənin keyfiyyəti daha da yüksəlmişdir.

Naxçıvan Texniki İstismar Rabitə İdarəsində əhalinin vəsaiti hesabına Şərur 
rayonunun Kərimbəyli və Şaxtaxtı kəndlərində 164 nömrəlik 2 ədəd ATS 
quraşdırılmış, rayonun 8 kəndində 49 km müxtəlif tutumlu kabellərdən istifadə 
olunmaqla 450 nəfər abonentə telefon çəkilmişdir.

Şahbuz rayonunun Keçili kəndində 3 km müxtəlif tutumlu kabellərdən 
istifadə olunmaqla 90 nəfər abonentə telefon çəkilmişdir.

Babək rayonunun Sirab kəndində 100 nömrəlik yeni ATS quraşdırılmış, 
rayonun 3 kəndində 9,5 km müxtəlif tutumlu kabellərdən istifadə etməklə 160 
nəfər abonentə telefon çəkilmişdir.

Culfa rayonunun Şurut kəndində 12 nömrəlik ATS quraşdırılmış, rayonun 4 
kəndində 5,6 km müxtəlif tutumlu kabellərdən istifadə etməklə 130 nəfər 
abonentə telefon çəkilmişdir.

XX əsrdən XXI əsrə keçid ili olan 2000-ci ildə rabitəçilərimiz fədakar 
əməkləri ilə öhdələrinə düşən bütün vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişlər.

1999-cu ildə rabitənin beynəlxalq standartlara çatdırdması kursunun dəqiq 
müəyyənləşdirilməsi, düzgün qəbul olunmuş qərarlar, vaxtında verilmiş 
əmrlər və təsdiq olunmuş tədbirlər planı, məsələn, rabitə nazirinin 27.09.99- 
cu il tarixli 154 saylı "2000-ci ilin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri proqnozunun 
(2000-ci ilin büdcəsinin) təsdiq edilməsi haqqında", 27.01.2000-ci il tarixli 18 
saylı "1999-cu ilin yekunları və 2000-ci ildə qarşıda duran vəzifələr haqqında" 
əmrləri və s. 2000-ci il nailiyyətlərinə gətirib çıxardı.

Rabitənin nailiyyətləri kimi səciyyələnən və respublikamız üçün son dərəcə 
mühüm əhəmiyyət daşıyan 3 ən yaddaqalan hadisə- Bakıətrafı və Abşeron 
yarımadasının yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması, Trans-Asiya- 
Avropa (TAE) fiber-optik kabel sisteminin Azərbaycan seqmentlərinin
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tikintisinin vaxtından əvvəl başa çatdırılması, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
daxili imkanlar hesabına 44914 nömrənin istismara verilməsi ilə əlamətdar 
olan 2000-ci ildə Bakı şəhəri üzrə, o cümlədən Binəqədi, Ramana, Nardaran, 
Zığ, Pirşağı, Sahil, Zabrat, Müşfiqabad, Rəsulzadə, Bilgəh, Qobustan, 
Səngəçal qəsəbələrində müxtəlif tutumlu elektron ATS-lər quraşdırılmış, 
ATS- 93/98 və ATS-77 SUPER NODE sisteminə keçirilmiş, ATS-77, ATS- 
93/98, ATS-74, ATS-40/41, ATS-50/51, ATS- 30/31, ATS-45, ATS-63, ATS-20, 
ATS-73, ATS-57 və ATS-34-ün nömrə tutumu genişləndirilmiş, ATS-53-də 
stansiya qurğuları rekonstruksiya edilmiş, Bakı şəhərinin SDH şəbəkəsində
2000-ci il problemi həll olunmuşdur.

Tarif gəliri proqnozu 352,0 milyard manat yerinə yetirilmiş, dövlət 
büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 175,7 milyard manat vəsait ödənilmişdir.

Ümumi tutumu 34720 nömrə olan müasir elektron tipli ATS-lər ölkənin 
müxtəlif bölgələrində sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Bunlar Mingəçevir 
şəhərində EATS-4 və EATS-5, şəhərin DRES qəsəbəsində REMUT stansiyası, 
Yevlax EATS, Lənkəran EATS, Xanlar rayonunun Xəqani və Qırıxlı kənd 
EATS-ləri, Abşeron rayonunun Mehdiabad və Ceyranbatan qəsəbələrində 
REMUT stansiyaları, Aşağı Güzdək, Güzdək, Çaylı kənd EATS-ləri, Şəkinin 
Aşağı Göynük kənd EATS-i, Abşeron və Qax TKQ-lərinin mərkəzi EATS- 
lərinin genişləndirilməsi üçün qurulan elektron tipli stansiyalardır.

Respublikanın müxtəlif zonalarında -19 kənddə ümumi tutumu 1600 nömrə 
olan yeni ATS-lər tikilmiş, Sumqayıtda 7 indeksli 6400 nömrə tutumlu ATS 
istifadəyə verilmişdir. 12 kənd ATS-i (əsasən ATSK 50/200 əvəzinə ATSK 
100/2000 olmaqla ümumi tutumu 4800 nömrə) rekonstruksiya olunub, 18 
rayonun mərkəzi ATS-i cəmi 4400 nömrə olmaqla və 41 kənd ATS-i cəmi 
2900 nömrə olmaqla genişləndirilmişdir.

Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqların keyfiyyətini yüksəltmək, 
respublikadaxili telefon zənglərinin yığımını asanlaşdırmaq və beynəlxalq 
şəbəkədən respublika ərazisinə yığım kodlarına uyğunlaşdırmaq üçün mövcud 
respublikadaxili kodlarda dəyişikliklər edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur rayonunun Şaxtaxtı, Kərimbəyli, 
Çaqazir kəndlərinin hər birində MS-224 tipli ATS-lər, Babək rayonunun 
Sirab, Culfa rayonunun Şurut kəndində isə MS-128 tipli ATS-lər 
quraşdırılmışdır.

Respublika ərazisində AzTV-1 proqramının keyfiyyətinin və əhatə 
zonasının artırılması üzrə böyük işlər görülmüşdür. İmişli RTVS-də yeni 
tranzistorlu 5 kvt-lıq TV vericisi istismara verilmiş, Mərkəzi Aran 
rayonlarında - İmişli, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Zərdab, Füzuli, Kürdəmir, 
Biləsuvar, Sabirabad rayonlarında və sərhədboyu bölgələrdə yayımın 
keyfiyyəti yaxşılaşdırılmışdır.

Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində yeni 1 kvt-lıq tranzistorlu TV
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stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə Füzuli rayonunun bütün kəndləri AzTV-1 
proqramı ilə təmin edilmişdir. 5 kvt-lıq ATRS TV vericisi Ordubad (Dəstə) 
RTVS-də quraşdırılaraq istismara verilmiş və Ordubad-Culfa rayonları 
ərazisində AzTV-1 proqramının yayım keyfiyyəti xeyli artırılmışdır.

1956 - cı ildən Azərbaycan televiziyası yayımlansa da, Bakı şəhərinin Zığ 
qəsəbəsinin və Şəmkir rayonunun Dağ Cəyir kəndinin sakinləri Az.TV-nin 
verilişlərinə baxa bilmirdilər. Günəşli qəsəbəsində 40 vt-Iıq 2 ədəd TV 
stansiyası istismara verilməklə, Zığ və Qaraçuxur qəsəbələrində AzTV-1 və 
AzTV-2 proqramlarının keyfiyyətli yayımı təmin olunmuşdur. Dağ Cəyir 
kəndində isə orta güclü TV stansiyası istismara verilmişdir.

Respublikamızın 17 yaşayış məntəqəsində, o cümlədən Quba rayonunun 
Tülər, Adur, Zıxır, Astara rayonunun Hamuşam, Əsxanakəran, Siyakü, Culfa 
rayonunun Şurut, Kərimqulu-Dizə, Şəki rayonunun Oravan, Vərəzət, Şəmkir 
rayonunun Atabəy, Daşkəsən rayonunun Qaraqollar, Lerik rayonunun 
Kaqoy, Kirəvud, Yardımlı rayonunun Avaş, Tovuz rayonunun Göyəbaxan, 
Gədəbəy rayonunun Xar-Xar kəndi, Mingəçevir şəhərinin Günəşli 
qəsəbəsində orta və kiçik gücə malik TV stansiyaları quraşdırılıb istismara 
verilmişdir.

Respublikanın 9 ədəd TV stansiyasında peyk qəbuledici stansiya 
quraşdırılaraq AzTV-1 proqramının alternativ və fasiləsiz qəbulu təmin 
edilmişdir.

Milli radio proqramlarının keyfiyyətinin və əhatə dairəsinin artırılması üzrə 
məqsədyönlü işlər görülmüşdür. İvanovka RTVS-də 2 ədəd 5 kvt-lıq FM radio 
vericisi istismara verilməklə respublikanın təqribən 20-yə yaxın rayonu 1 
respublika və "Araz" radio proqramlarının yayımı ilə təmin edilmişdir. 
Ordubad, Şərur RTVS-lərində 1 kvt-lıq, Sədərək və Zaqatalada 250 vt-lıq 
FM vericiləri istismara verilmişdir.

Orta dalğalı radiostansiyalara proqramların ötürülməsinin keyfiyyətinin 
və etibarlılığının artırılması məqsədilə kabel və RRX kanallarına alternativ 
olaraq 4 ədəd peyk qəbuledici stansiyası alınıb Pirsaat, Xanlar, Quba, 
Naxçıvan radio stansiyalarında quraşdırılmışdır.

Respublikanın müxtəlif bölgələrində mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş 
RRX avadanlığı daha yeni tip avadanlıqla əvəz edilmişdir. Ordubad RTVS-də 
R 6002MB avadanlığı peyk qəbuledici avadanlığı ilə, Gəncə-Daşkəsən- 
Gədəbəy RRX-dəki köhnə R600 2 MB avadanlığı 3+1 sistemi ilə daha müasir 
Kurs-8 tipli avadanlıqla əvəz edilmişdir. RRX avadanlığında aparılan 
kompleks profilaktiki işlər nəticəsində Bakı-Lənkəran, Lənkəran-Yardımlı, 
Bakı-Kürdəmir RRX üzrə telefon kanallarının keyfiyyətli və fasiləsiz işi təmin 
edilmişdir.

Poçt sahəsi üzrə yeni xidmət növü olan internet klubları Gəncə, 
Səbayel, Xətai filiallarında təşkil edilərək istifadəyə verilmiş, yeni "Poçt
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qaydaları" hazırlanmışdır.
Yevlax, Mingəçevir, Lənkəran poçtamtları, Abşeron rayonunda yerləşən 

Ceyranbatan, Mehdiabad, Saray, Biləcəri, Pirallahı poçt şöbələri, Yevlax 
rayonunun Xaldan poçt şöbəsi, Səbayel Poçtamtımn 21 saylı poçt şöbəsi və 
Mərkəzi Poçtamtın fasadı və baş əməliyyat zalı müasir üslubda təmir edilərək 
əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Hövsan südçülük sovxozunda poçt agentliyi 
açılmışdır.

"Rabitə evi"nin 4-cü mərtəbəsində, Bərdə, Qusar poçtamtlarmda və PDM- 
də təmir işləri başa çatdırılmışdır.

Rabitə Nazirliyi respublikada keçirilən idman-sağlamlıq tədbirlərində fəal 
iştirak etmiş, rabitəçilər arasında "Sağlamlıq-2000" spartakiadası keçirilmiş, 
"Rabitəçi" idman klubunun üzvləri ölkədaxili və bir sıra beynəlxalq 
turnirlərin qalibləri olmuşlar.

Avstraliyanın paytaxtı Sidneydə keçirilən 27-ci yay olimpiya oyunlarında 
iştirak etmiş Azərbaycan idmançılarının mükafatlandırılması, respubli
kamızda idmanın daha da inkişaf etdirilməsi üçün Milli Olimpiya 
Komitəsinin hesabına 100 milyon manat keçirilmiş, olimpiya çempionlarımıza 
həsr olunan markalar buraxılmışdır.

Rabitəçilərimiz ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında daha fəal iştirak etmək 
məqsədilə 2000-ci ildə "Rabitəçi Gənclər Təşkilatı"nı və Yeni Azərbaycan 
Partiyasının Rabitə Nazirliyində ilk təşkilatını yaratmışlar. İlkin olaraq 175 
nəfər rabitəçi YAP sıralarına daxil olmuşdur. Rabitəçilər möhtərəm 
prezidentimizin müdrik siyasətini həyata keçirən partiyaya üzv yazılmaqla 
fəxr etdiklərini və bu yolda üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə 
yetirəcəklərini bildirmişlər.

İkinci minilliyin son ilini bu cür nəhəng işlərlə başa vuran Rabitə Nazirliyi 
tərəfindən yeni minilliyin və yeni əsrin ilk ilini - "Rabitədə maliyyə ili" elan 
edilən 2001-ci ili yüksək uğurlarla başa vurmaq üçün 2000-ci ilin sonlarında 
əsaslı zəmin hazırlanmış, 2001-ci ilin texniki-iqtisadi göstəricilərinin yerinə 
yetirilməsini təmin etmək məqsədilə ayda 2 dəfə tarif gəliri, əhaliyə 
göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi, əsas telefon aparatlarının sayının 
artımı, istismar xərclərinin minimuma endirilməsi üzrə təhlillər aparılması; 
yeni ATS-lər istifadəyə verilərkən nömrələrdən səmərəli istifadəni təmin 
etmək üçün 3 ay əvvəl avansla sənədləşdirmə aparılması; ATS fəaliyyətə 
başladıqdan sonra 3 ay ərzində nömrələrin 50 faizinin, 6 ay ərzində 90 
faizinin istifadəsi; 2001-ci ildə Novruz bayramı münasibətilə 22164 nömrə, 
möhtərəm prezidentimizin ad günü şərəfinə 26080 nömrə istifadəyə verilməsi; 
zərərlə işləyən rabitə müəssisələrinin və poçt şöbələrinin rentabelli 
işləməsinin təmin edilməsi; rabitənin inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik 
olan debitorlarm vaxtında yığılması; insan faktorunun önə çəkilməsi; 
vətəndaşların qəbulunun günün tələblərinə uyğun təşkili; ərizə və
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müraciətlərin vaxtında və operativ baxılmasının təmin edilməsi; güzəştli və
2000-ci ilə qədər növbədə duran vətəndaşların telefonla təmin edilməsi 
məqsədilə ATS-lərin tutumunun artırılması; kənd ATS-lərinin abunəçi xətt 
şəbəkəsinin bərpası, həmin ATS-lərin NAT avadanlığı ilə təchizi; respublika 
ərazisinin bütün yaşayış məntəqələrində AzTV-1, I respublika radio 
proqramının yüksək keyfiyyətli qəbulunun təmin edilməsi; radio və 
televiziya yayımlarına İran İslam Respublikasından olan maneələrin aradan 
qaldırılması; Gəncə, Sumqayıt poçt filiallarının kompüter bazasında pensiya 
ödənişlərinin avtomatlaşdırılması; Bakı, Abşeron, Gəncə, Quba, Masallı, 
Lənkəran, Şəki, Naxçıvan şəhərləri arasında sürətli pul baratlarının 
mübadiləsinin təşkili; "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsinin lokal kompüter 
şəbəkəsinin həyata keçirilməsi üçün konkret tədbirlər görülməsi 
müəyyənləşdirilmişdir.

Rabitə Nazirliyinin kollegiyası:

Əhmədov Nadir Alı oğlu - sədr
Bəybalayev Qəmbər Bəylər oğlu üzv
Cəfərov Nazim Kazım oğlu - üzv
Əliyev Sabir Süleyman oğlu üzv
İsmayılov Radiq Carçı oğlu - üzv

Rabitə nazirinin müşavirləri:

Texniki məsələlər üzrə müşavir 
Poçt məsələləri üzrə müşavir 
Hüquq məsələləri üzrə müşavir

Məmmədov Əflatun Məsim oğlu 
Bağırlı İntiqam Əlisoltan oğlu 
Rəhimov Rəfail Qulam oğlu

Rabitə Nazirliyinin idarə və şöbə rəisləri:

Telekommunikasiya şöbəsinin rəisi - 
Poçt şöbəsinin rəisi 
Mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi 
Maliyyə və əmək şöbəsinin rəisi 
Kadrlar şöbəsinin rəisi 
İnvestisiya şöbəsinin rəisi 
I və Səfərbərlik şöbəsinin rəisi 
Ümumi şöbənin rəisi

Cəfərov Nazim Kazım oğlu 
Məmmədov Ağakazım Həsən oğlu 
Rüstəmov Oqtay Mirzə oğlu 
Şirinov Kərəm Abdulhaşim oğlu 
Useynov Tofiq Hüseynağa oğlu 
Bilalov Məmmədrəsul Yaqub oğlu 
Səmədov Elman Əjdər oğlu 
Rəhimov Siyahət Ağasəf oğlu
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I l l  F Ə S İ L  
XXI ƏSR RABİTƏSİ

2001: RABİTƏDƏ MALİYYƏ İLİ

"Rabitədə maliyyə ili" elan olunmuş 2001-ci ildə insan faktorunun həlledici amil 
kimi önə çəkilməsi, Bakı şəhərinin ATS-lərində telefon çəkilişində olan 
növbəliliyin ləğv edilməsi, kənd ATS-lərinin bərpasının başa çatdırılmasını əsas 
məqsəd kimi qarşıya qoymuş respublika rabitəçiləri vaxtında görülmüş tədbirlər 
nəticəsində texniki göstəriciləri artıqlaması ilə yerinə yetirərək ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən xeyli nailiyyət əldə etmişlər.

2001-ci ilin əsas iqtisadi göstəricilər üzrə proqnoz tapşırıqları vaxtından əvvəl 
yerinə yetirilmişdir.

Tarif gəliri proqnozu 369.916 milyon manata qarşı 382.552,2 milyon manat 
(103,4 %), əhaliyə göstərilən rabitə xidmətləri 176.750 milyon manata qarşı 
187.276,4 milyon manat (106,0 %), əsas telefon aparatları sayının artımı 58710 
ədədə qarşı 64368 ədəd (109,6 %) icra olunmuşdur.

Keçən ilə nisbətən tarif gəliri 25,0 milyard manat, əhaliyə göstərilən rabitə 
xidmətlərinin həcmi 6,3 milyard manat, əsas telefon aparatlarının sayı isə 4351 
ədəd çox olmuşdur.

2001-ci il ərzində dövlət büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 182,1 milyard manat 
vəsait ödənilmişdir.

Rabitə Nazirliyi üzrə 2001-ci il üçün müəyyən olunmuş elektrik enerjisi 
xərclərinə 2503,4 milyon manat qənaət olunmuş, ötən illə müqayisədə isə elektrik 
enerjisi xərcləri 1310,3 milyon manat azalmışdır.

Nazirlik üzrə su sərfinə limitə görə 534,7 milyon, 2000-ci illə müqayisədə 381,6 
milyon manat, qazdan istifadəyə görə limitə qarşı 159,6 milyon manat qənaət 
olunmuşdur.

Ümumilikdə elektrik enerjisi və sudan istifadə xərclərinə il ərzində nəzərdə 
tutulmuş limitdən 3038,1 milyon manat, ötən illə müqayisədə isə 1691,9 milyon 
manat az vəsait sərf edilmişdir.

2001-ci il ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərə 1259,5 milyon manatdan çox 
maddi yardım göstərilmişdir.

Rabitə Nazirliyi əhaliyə keyfiyyətli rabitə xidmətinin göstərilməsi üçün ən 
yeni texnologiya tətbiq etməklə xidmət mədəniyyətini yaxşılaşdırır və 
operativliyi təmin edir. Bu məqsədlə Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Quba və 
Lənkəran poçt filiallarında 01.04.2001-ci il tarixdən kompüter vasitəsi ilə sürətli 
pul göndərişlərinin vətəndaşlardan və müəssisələrdən qəbuluna və ödənişinə 
başlanmışdır. Yeni xidmət-sürətli pul göndərişi və qəbulu məsafədən asılı
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olmayaraq 1 saat ərzində vətəndaşa və ya müəssisəyə çatdırılır.
Həyata keçirilən texniki siyasət nəticəsində respublikamızda teleqramların 

kompüter vasitəsilə ötürülməsi və qəbul edilməsi Bakı şəhərinin pöçt şöbələrində, 
Gəncə, Sumqayıt, Abşeron, Şəki, Masallı, Lənkəran, Xaçmaz və Quba rayonlarının 
poçt filiallarında başa çatdırılmışdır.

"Vahid avtomatlaşdırma konsepsiyasf'na uyğun olaraq ən yeni texnologiya 
tətbiq etməklə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və operativliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə əhalinin ən çox istifadə etdiyi rabitə xidmətlərindən olan "09" 
və "009" sorğu-məlumat xidmətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün məlumat-sorğu 
sexində "Server" avadanlığı quraşdırılmışdır.

Dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlığın qurulması nəticəsində 
sorğulara cavab verilmə sürəti əvvəlkinə nisbətən 10-15 dəfə artmışdır. Bu artım 
vaxt itkisinin aradan qaldırılmasını, eləcə də "09" və "009" sorğu-məlumat 
xidmətindən istifadə edənlərin rahatlığını təmin edir.

Rabitə Nazirliyi 2001-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycan televiziyasının 
1-ci proqramının yayımının zəif olduğu ucqar yaşayış məntəqələrində yeni 
televiziya vericilərinin qurulması və AzTV-1 proqramının keyfiyyətli yayımının 
təmin edilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirmişdir.

"Teleradio" İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri tərəfindən Yardımlı rayonunun 
Avaş kəndində gücü 2 vt, Perinbel kəndində isə gücü 10 vt olan yeni televiziya 
vericisi quraşdırılıb istifadəyə verilmişdir. Yeni televiziya vericilərinin proqram 
qəbulu "Nokia" tipli peyk qəbuledicisi ilə təmin olunmuşdur. Bu da AzTV-1 
proqramının həmin ərazilərdə keyfiyyətli yayımına imkan vermişdir.

Dağlıq bölgələrdən olan Lerik rayonunun bəzi kəndlərində AzTV-1 proqramı 
zəif yayımlanırdı. Bunu nəzərə alaraq "Teleradio" İB tərəfindən rayonun Kiravud 
kəndində gücü 2 vt olan yeni televiziya vericisi quraşdırılıb istifadəyə 
verilmişdir. "Nokia" tipli peyk qəbuledicisi ilə təmin olunmuş yeni televiziya 
vericisi təkcə Kiravud kəndində yox, həm də ətraf Ordahal, Boykəndil, Aran, 
Buruq və Lələdulan kəndlərində AzTV-1 proqramının yüksək keyfiyyətlə 
yayımlanmasına imkan yaratmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonundakı Radio-Televiziya 
Verici Stansiyasında gücü 5 kvt olan, 2-ci TV kanalda işləyən yeni verici 
quraşdırılıb istifadəyə verilmişdir. Yeni vericinin proqram qəbulu "Komsat" tipli 
peyk qəbuledicisi və radio-rele xətti vasitəsilə təmin olunur.

Yeni televiziya vericisi qurulduqdan sonra Muxtar Respublikanın Ordubad və 
Culfa rayonları ərazisində AzTV-1 və Naxçıvan televiziyası proqramlarının 
qəbul keyfiyyəti yüksəlmiş, həmin ərazilərdə televiziya proqramlarının yayımı 
daha da yaxşılaşmışdır.

Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində Azərbaycan Dövlət Teleradio 
Verilişləri Şirkətinə məxsus istirahət zonasında AzTV-1 proqramının keyfiyyətlə 
yayımlanması üçün gücü 1 vt olan "Monza" tipli televiziya vericisi quraşdırılaraq
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istismara verilmişdir.
Yeni televerici quraşdırıldıqdan sonra bu istirahət zonasında AzTV-1 

proqramının keyfiyyətli yayımı təmin olunmuşdur.
Tovuz rayonunun Qəribli kəndində gücü 10 vt olan "İtelko" tipli televiziya 

vericisi quraşdırılmışdır. Vericinin proqram təminatı "Nokia" tipli peyk qəbuledici 
ilə təmin edilmişdir.

Yeni vericinin qurulması nəticəsində Tovuz rayonunun Qəribli, Dəlləkli, Öskən, 
Hətəmalılar kəndlərində AzTV-1 proqramı keyfiyyətli yayımlanmağa başlamışdır.

Müasir tipli EATS-lərin və transmissiya (radiorele) avadanlıqlarının fasiləsiz 
işləməsini təmin etmək üçün stansiyalarda akkumulyator batareyalarından 1 + 1 
(ehtiyat port) rejimindən, kompüterlərin fasiləsiz işləməsi üçün UPS-dən, elektrik 
enerjisinin nominala uyğun verilməsi üçün düzləndiricilərdən (stabilizatorlardan), 
enerji kəsildikdə isə dizel generatorlarından istifadə olunur. Bundan əlavə, tutumu 
500 nömrədən artıq olan koordinat tipli kənd ATS-lərinin 2 sutka (48 saat) 
fasiləsiz işləməsi üçün bütün stansiyalar müasir tipli "Mutlu" akkumulyatorlar və 
dizel generatorları ilə təmin edilmişdir.

Ucqar dağ rayonu olmasına baxmayaraq, Qaxda telekommunikasiya və poçt 
xidmətləri həmişə öz müasirliyi ilə diqqəti cəlb edib. Rayon mərkəzindəki müasir 
elektron ATS yeganə deyil. Kəndlərdə də xidmətin səviyyəsi yüksəldilir. İlin 
əvvəllərində rayonun Şotavar kəndində mövcud ATS elektron ATS-lə 
yeniləşmişdir.

Lerik kimi ucqar bir rayon peyk-rabitə xidmətinə qoşulub. İndi dünyanın hər 
hansı bir ölkəsi, şəhəri ilə bir göz qırpımında danışmaq mümkündür. Bununla 
yanaşı, rayonun 10-dan çox kəndində yeni ATS quraşdırılıb.

Uzun müddət məlumat kitabından silinən Ağdam rayonunun telefon kodu 
yenidən bərpa olunmuşdur.

Kənd telefon şəbəkəsində fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş, öz istismar 
müddətini başa vurmuş koordinat sistemli kommutasiya avadanlıqlarının ən 
müasir tipli elektron avadanlıqlarla əvəz olunmasını təmin etmək üçün 2001-ci ilin 
aprel ayında "Kənd telefon şəbəkəsinin inkişaf konsepsiyası" hazırlanmışdır.

Rabitə nazirinin 16.01,2001-ci il tarixli 19 saylı əmri ilə 01-15.02.2001-ci il 
tarixlərində rəy sorğusu aparmaq üçün Rabitə Nazirliyinin "İnam telefonu" 
fəaliyyətdə olmuşdur. Bu müddət ərzində "İnam telefonu"na müxtəlif rabitə 
xidmətləri üzrə 71 müraciət daxil olmuşdur. Bunlardan 56 müraciət BTRİB üzrə, 7 
müraciət "AztelekonV'İB üzrə, 3 müraciət isə "Teleradio"İB üzrə olmuşdur. "İnam 
telefonu"ııun fəaliyyəti müddətində 4 nəfərin rabitə nazirinə təşəkkürü olmuş. 1 
nəfər isə Avropa yarışlarında iştirak etmək üçün Rabitə Nazirliyi tərəfindən 
sponsorluq edilməsi xahişi ilə müraciət etmişdir.

BTRİB üzrə daxil olan 56 müraciətin 18 ədədi keyfiyyətsiz işləyən telefonlar 
barəsində olmuş və gün ərzində həll edilmişdir. 8 müraciət abunə haqqı və tariflər 
barəsində olmuş və həmin gün araşdırılaraq abonentlər məlumatlandırılmışlar. 14
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müraciət telefonu cütləşmə sxemindən ayırmaq barədə olmuşdur, bunlardan 2 
müraciət təmin olunmuş, 12 nəfərin müraciəti texniki imkan olmadığından yerinə 
yetirilməmişdir, 17 müraciət isə yeni telefon çəkilişi ilə əlaqədar olmuşdur, 
bunlardan 2 müraciət həmin müddətdə təmin olunmuş, 7 müraciət isə müqavilə 
müddəti qurtarmadığından vaxtında telefonla təmin olunması barədə miivafıq 
göstəriş verilmişdir, 6 müraciət kadr və nazirin qəbuluna gəlmək barədə olmuş və 
müvafiq qaydada həll edilmişdir.

"Aztelekom"İB üzrə daxil olan 4 müraciətdən 2-si əsassız olmuş və abonentə 
sübut edilmişdir, 2 müraciət isə qısa müddət ərzində həll edilmişdir.

"Teleradio"İB üzrə daxil olan 3 müraciətin 2-si texniki komissiya tərəfindən 
yoxlanılmış və əsassız olduğu aşkar edilmişdir. 1 müraciət isə Rabitə Nazirliyində 
nəzarətə götürülmüşdür.

2000-ci ilə nisbətən 2001-ci ildə "İnam telefonu"na olan müraciətin sayı 26 ədəd 
az olmuşdur.

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyəti barədə "İnam telefonu"nun fəaliyyətindən 
sonra, əlavə olaraq 16.02.2001-ci il tarixində rabitə nazirinin vətəndaşlarla 1 saatlıq 
telefon bağlantısı olmuşdur.

Bu müddət ərzində rabitə nazirinə rabitə xidmətləri və digər məsələlər 
barəsində 19 müraciət olmuşdur. Bunlardan 2 müraciətlə nazirə və rabitəçilərə 
rabitə xidmətlərinə görə və rabitənin inkişafında göstərdikləri nailiyyətlərə görə 
təşəkkür edilmişdir.

12 müraciət müxtəlif rabitə xidmətləri üzrə olmuş və operativ tədbirlər 
görülərək həll edilmiş, vətəndaşlara rəsmi cavab verilmişdir.

5 müraciət isə maliyyə, əmək haqqı, poçt rabitəsi xidməti və işlə təminat 
məsələləri üzrə olmuş, məsələlərin həlli ilə əlaqədar vətəndaşlar 
məlumatlandırılmış və nazirin qəbuluna dəvət olunmuşlar.

İstər "İnam telefonu", istərsə də rabitə naziri ilə olan 1 saatlıq canlı dialoq 
zamanı daxil olan müraciətlər bütövlükdə həll edilərək vətəndaşlara rəsmi cavab 
verilmişdir.

Respublika rabitəçiləri əvvəlki illərdəki ənənələrini davam etdirərək XXI 
əsrin ilk milli bayramları- Qurban və Novruz bayramları ərəfəsində yeni rabitə 
obyektləri istifadəyə vermişlər. Müasir standartlara uyğun telefon rabitəsi, radio 
və televiziya proqramlarının keyfiyyətli yayımı və müasir poçt obyektləri 
istifadəçilərə töhfə edilmişdir.

Bu ərəfədə ümumi tutumu 8130 nömrə olan elektron rəqəm tipli ATS-lər, 
daxili imkanlar hesabına 1600 nömrə olan koordinat tipli ATS-lər istismara 
verilmişdir.

Hövsan kəndində 512 nömrəlik yeni elektron ATS qurulmuş, Lənkəran elektron 
ATS-nin tutumu 256 nömrə, 93/98 EATS-in tutumu 512 nömrə, ATS-77-nin 
tutumu 640 nömrə, Binəqədi elektron ATS-nin tutumu 512 nömrə artırılmışdır. 
Lənkəran rayonunun Liman qəsəbəsində tutumu 1500 nömrə olan fiziki və
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mənəvi cəhətdən köhnəlmiş dekad-addım tipli ATS yeni elektron rəqəm tipli 
ATS-lə əvəz edilmişdir.

80 ildən çox bir müddətdə telefon rabitəsinə həsrət qalmış H.Z.Tağıyev 
qəsəbəsinin sakinlərinə tutumu 2048 nömrə olan elektron tipli ATS hədiyyə 
edilmişdir.

Abşeron rayonunun yaşayış məntəqələrindəki ATS-lərdə rekonstruksiya və 
genişləndirmə işləri davam etdirilmiş və Mehdiabad qəsəbəsində elektron ATS- 
in tutumu 128 nömrə artırılmış, Saray qəsəbəsində tutumu 512 nömrə olan yeni 
ATS tikilib istifadəyə verilmiş, nəticədə həmin yaşayış məntəqələrinin sakinləri 
yüksək keyfiyyətli avtomatik telefon rabitəsindən istifadə etməklə dünyanın hər 
yeri ilə birbaşa rabitə əlaqəsi yaratmaq imkanı əldə etmişlər.

Respublikamızın müxtəlif bölgələrindəki ATS-lərdə 1600 nömrəyə qədər 
genişləndirmə işləri aparılmış, o cümlədən Qusar rayon mərkəzi ATS-i 100 
nömrə, Qax-Ağçay kəndi 50 nömrə, Dəvəçi-Əmirxanlı kəndi 50 nömrə, 
Lənkəran-Hafqani və Vel kəndlərinin hər birində 100 nömrə, Saatlı-Qaranuru 
kəndi 150 nömrə, Şəki-Oravan kəndi 100 nömrə, Beyləqan-Dünyamalılar kəndi 
200 nömrə, Qazax-Çaylı kəndi 500 nömrə, Qax-Lələli kəndi 50 nömrə, Quba- 
Qəzezeyt kəndi 50 nömrə, Samux-Qarayeri kəndi 1000 nömrə, Bərdə-Mirzəxanlı 
kəndi 50 nömrə istismara verilmişdir.

Radio və televiziya yayımı sahəsində məqsədyönlü işlər davam etdirilmişdir. 
Qeyd olunan bayramlar ərəfəsində Quba və Daşkəsən rayonlarında gücü 1 kvt, 
Poyluda gücü 5 kvt (2 ədəd) olan, FM diapazonlarda işləyən radiovericilər 
quraşdırılmış, nəticədə Quba-Xaçmaz, Qazax-Ağstafa, Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonları və ətraf ərazilərdə I respublika və "Araz" radio proqramlarının yüksək 
keyfiyyətlə yayımı təmin edilmişdir.

Poyluda quraşdırılmış FM vericisi ilə yayım, eyni zamanda Gürcüstanda 
yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Azərbaycan milli radio proqramlarının yüksək 
keyfiyyətlə qəbul edilməsinə imkan yaratmışdır.

Qazax rayonunun Şıxlı yaşayış məntəqəsində quraşdırılmış 1 kvt gücündə olan 
orta dalğavericisi də I respublika radio proqramının daha keyfiyyətli yayımını 
təmin etmişdir.

Poçt rabitəsi sahəsini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün nəzərdə 
tutulan işlər davam etdirilmişdir.

Bayramlar ərəfəsində H.Z.Tağıyev qəsəbəsində və Səbayel rayonunda 
(1 nömrəli) poçt şöbələri, "Qasid" mətbuat yayımı firmasının yeni ofisi müasir 
üslubda təmir edilmiş və ən müasir texnologiya ilə təmin olunmuşdur.

Möhtərəm prezidentimizin ad günü münasibətilə 40 min nömrə və yeni rabitə 
obyektləri istismara verilmişdir.

Aprelin 30-da "Aztelekom" İstehsalat Birliyinin inzibati binasında 
şəhərlərarası və beynəlxalq telefon stansiyalarının kanal tutumunun artırılması, 
eləcə də "07" və "007" xidmətlərinin avtomatlaşdırılması münasibətilə toplantı
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keçirilmişdir. Toplantıda rabitə naziri Nadir Əhmədov bildirmişdir ki, 
şəhərlərarası stansiyanın tutumu 13000 kanal artırılaraq 23000-ə, beynəlxalq 
stansiyanın tutumu isə 5000 kanal artırılaraq 7000-ə çatdırılmışdır. Şəhərlərarası 
və beynəlxalq telefon stansiyalarında ümumilikdə 18000 kanal artırılaraq 30000-ə 
çatdırılmışdır. Bu da yüksək sürətli və keyfiyyətli telefon rabitəsinin yaradılması 
deməkdir.

Nazir "07" və "007" rabitə xidmətinin avtomatlaşdırılmasının da rabitə 
sahəsində mühüm yenilik olduğunu söyləyərək, müasir standartlar səviyyəsində 
yaradılmış iş yerində sifarişçilərə kompüterlər vasitəsilə tənzimlənən ən müasir 
rabitə xidmətləri göstəriləcəyini və bununla da əl əməyinin aradan 
götürüləcəyini vurğulamışdır.

Nazir N.Əhmədov tam avtomatlaşdırılmış işçi yerlərindəki avadanlıqların 
stansiyanın bir hissəsi olaraq fəaliyyət göstərdiyini görüş iştirakçılarının 
diqqətinə çatdıraraq, köhnə qurğulardan fərqli olaraq yeni qurğularda çağırışların 
işçi yerləri arasında avtomatik paylanması, statistik göstəricilərin çıxarılması, 
yaddaşda saxlanması və analiz edilməsi kimi bir çox üstünlüklərin olduğu barədə 
danışmışdır.

Toplantında çıxış edən mütəxəssislər qeyd etmişlər ki, yeni qurğular həmçinin 
telefon danışığı müddətinin saniyə dəqiqliyi ilə qeyd edilməsi, kağızsız 
texnologiya, sifarişin qəbuluna və icrasına sərf olunan vaxtın minimuma 
endirilməsi, konfrans rabitə, yəni eyni vaxtda 6 nəfərin bir-biri ilə danışa bilməsi, 
bir abonent üçün 3 sifarişin ardıcıl olaraq qoşulması və digər bu kimi ən müasir 
rabitə xidmətləri göstərilməsinə imkan verəcəkdir.

Mayın 1-də "Bakintemef'in açılışı olmuşdur.
Mayın 3-də Zığ qəsəbəsindəki mövcud ATS-in tutumu 512 nömrə, Yeni 

Günəşlidəki 77 saylı ATS-in tutumu isə 640 nömrə artırılaraq qəsəbə sakinlərinin 
istifadəsinə verilmişdir.

Mayın 4-də Qala qəsəbəsində 512 nömrə tutumuna malik elektron tipli ATS 
istifadəyə verilmiş, bununla da qəsəbə sakinləri müasir səviyyədə telefon rabitəsi 
ilə təmin olunmuş, onların uzun illərdən bəri telefona olan ehtiyaclarına son 
qoyulmuşdur.

Mayın 5-də Naxçıvanla Türkiyə arasında radio-rele xətti istismara verilmişdir.
Şamaxı şəhərində gücü 1 kvt olan müasir tipli televiziya vericisi, Daşkəsəndə 

FM tipli radioverici quraşdırılmışdır.
Şəki şəhərində ümumi tutumu 13000 nömrədən çox olan elektron tipli ATS-lər 

və müasir üslubda təmir edilərək, hər cür lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş 
poçt binası rayon sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir.

Mayın 7-də Mingəçevir şəhərinin DRES adlanan yaşayış sahəsində 1024 
nömrəlik elektron ATS-in tikilib istifadəyə verilməsi qəsəbədə yaşayanların 
hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur.

Sumqayıt şəhərində müasir üslubda təmir olunmuş binada internet klubu
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açılmışdır.
Mayın 8-də Abşeron rayonunun Novxanı və Masazır qəsəbələrinin hər birində 

512nömrəlik elektron tipli ATS-lər tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Yasamal rayonu sakinlərinə xidmət edən 38/39 indeksli ATS-in mövcud 

tutumunun 512 nömrə artırılmasına imkan verən yeni avadanlıqların qurulması 
ilə rayon sakinlərinin telefona olan tələbatı ödənilmişdir.

Xaçmaz şəhərində poçt filialının binası əsaslı və yüksək səviyyədə təm ir 
edilərək istifadəyə verilmişdir. Müasir texniki və məişət avadanlıqları ilə təmin 
olunmuş poçt filialında yüksək səviyyədə rabitə xidmətləri göstərilir.

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyində 103.800 kanallı SDH şəbəkəsi 
yaradılmışdır.

Mayın 9-da Rəsulzadə qəsəbəsindəki mövcud ATS 512 nömrə 
genişləndirilərək qəsəbə sakinlərinin telefon rabitəsi ilə təminatına şərait 
yaradılmışdır.

Sabunçu Telefon Qovşağının 25/26 indeksli ATS-nin tutumu daha 512 nömrə 
artırılmışdır.

Gəncə şəhərinin 2-ci yaşayış sahəsində 1024 nömrəlik elektron tipli ATS 
tikilərək istifadəyə verilmişdir. Hazırda Gəncənin telefonlaşdırılmamış sahəsi 
yoxdur.

Abşeron rayonunun Goradil qəsəbəsində 512 nömrəlik elektron tipli ATS 
istifadayə verilmişdir.

Mayın 10-da -möhtərəm prezidentimizin ad günündə Nizami Telefon 
Qovşağının 21 saylı ATS-də aparılan rekonstruksiya və təmir işlərini başa 
çatdıran rabitəçilər 21/22 indeksli 15114 nömrəlik elektron tipli ATS-i istifadəyə 
vermişlər.

28 May-Respublika günü münasibətilə Zabrat ATS-nin tutumu 512 nömrə. 
Balaxanı elektron ATS-nin tutumu 256 nömrə, Lənkəran rayonu Osanküçə kənd 
ATS-i 100 nömrə, Cəlilabad rayonu Kövüzbulaq kənd ATS-i 100 nömrə, Ucar 
rayonu Qulabənd kənd ATS-i 50, Boyat kənd ATS-i 50, Qaradağlı kənd ATS-i 50, 
Zaqatala rayonu Gözbarax kənd ATS-i 50, Ağdaş rayonu Qolqəti kənd ATS-i 50 
nömrə genişləndirilmiş, Quba rayonunun Ənnəki kəndində 100 nömrəlik ATS, 
Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində 50, Qax rayonunun Malax kəndində 50 
nömrəlik ATS-lər tikilib istifadəyə verilmiş, Lənkəran şəhərində internet klubu 
təşkil olunmuş, Daşkəsən poçt filialı müasir səviyyədə təmir olunmuşdur.

15 İyun-Milli Qurtuluş günü ərəfəsində bir sıra yeni rabitə obyektləri əhalinin 
istifadəsinə verilmişdir.

Zaqatalada 5000 nömrə tutumlu mərkəzi ATS, Ağdam rayonunun Quzanlı 
kəndində 512 nömrəlik ATS və poçtamt, Mingəçevir şəhər poçt şöbəsi 
rekonstruksiya edilmiş, Badamdar qəsəbəsində 512 nömrəlik EATS, ATS-71/72 
EATS-nin bazasında 512 nömrəlik, Sabirabad rayonunun Zəncənə kəndində 100 
nömrəlik ATS, Şəmkir rayonunun Yeni-Göyçə kəndində 50 nömrəlik ATS

170

tikilmiş, Beyləqan rayonu Əlinəzərli kənd ATS-i 100 nömrə, Qobustan rayonunun 
Təklə kənd ATS-i 50 nömrə, Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kənd ATS-i 50 
nömrə, Quba rayonunun Rustov kənd ATS-i 50 nömrə genişləndirilmiş, Oğuz 
rayonunun Xaçmaz kəndində, Astara rayonunun Şümrüd kəndində, Tovuz 
rayonunun Çeşməli kəndində, Şəmkir rayonunun Yuxarı Çaykənd kəndində hər 
biri 10 vt-lıq TV vericisi quraşdırılmış, Qazax poçt filialının Qırmızı Körpü poçt 
şöbəsi, Lənkəran 3 saylı poçt-şöbəsi açılmışdır.

Mingəçevir və Abşeronda internet xidməti təşkil edilmişdir.
26 İyun - Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü ərəfəsində Rabitə 

Nazirliyinin nümayəndələri "N" hərbi hissəsində olmuş, hərbçilərlə görüşmüşlər.
Rabitə Nazirliyi və Rabitə İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsinin birgə qərarına uyğun olaraq Silahlı Qüvvələrin Rabitə Qoşunlarında 
ən bacarıqlı hərbçi rabitəçiləri müəyyən etmək məqsədilə hər il . müsabiqələr 
keçirilir və qaliblər mükafatlandırılır.

2001-ci ildə müsabiqələrin qalibi olmuş əsgər və zabitlərə Rabitə Nazirliyinin 
mükafatları təqdim olunmuşdur.

Müsabiqənin qalibi olmuş polkovniklər Vəli Kərimov, Nadir Qasımov və Maarif 
Şirinov hər biri 1 milyon 500 min manat, baş leytenantlar Vasif Xəlilov, Rza 
Səfərov və Rizvan Mustafayev hərəsi 1 milyon manat, kiçik çavuş Zöhrab 
Osmanov, sıravi əsgərlər Füzuli Şabanov, Azər Rüstəmov və Rauf İsmayılov hər 
biri 500 min manat məbləğində mükafatlandırılmışlar.

Görüşdə çıxış edən Rabitə Nazirliyinin nümayəndələri 26 İyun - Silahlı 
Qüvvələr günü münasibətilə hərbçiləri təbrik etmiş, onlara uğurlar arzulamışlar.

Hərbçi rabitəçilər milli ordumuzun daha da qüdrətlənməsi üçün bütün bilik və 
bacarıqlarını sərf edəcəklərini vurğulayaraq, onlara göstərilən diqqət və qayğıya 
görə ölkə prezidenti, Ali Baş Komandan Heydər Əliyevə minnətdarlıqlarını 
bildirmiş, bayram ərəfəsində onlara maddi və mənəvi dayaq olan rabitəçilərə 
təşəkkür etmişlər.

Rabitə Nazirliyi Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin 10 illiyi ilə əlaqədar ilk 
dəfə olaraq 01.09.2001-ci il tarixdən abonentlərə "AzTeleCard" - əvvəlcədən 
ödənişli kartların tətbiqi ilə telefon danışıqları xidmətinin göstərilməsini təşkil 
etmişdir.

Xidmətdən istifadə edən abunəçilər şəhərlərarası və beynəlxalq yığımlar 
aparılmasında rahatlıq qazanmış, əlavə vaxt itkisi, telefonların şəhərlərarası borclara 
görə bağlanması kimi halların qarşısı alınmış və hesablaşmalar asanlaşmışdır.

Yeni texnologiyanın tətbiqi ilə Bakı şəhəri və respublikanın rayonlarında 
aşağıdakı qaydada yığımlar edərək bu xidmətdən istifadə etmək olar.

888888111 (Azərbaycan dilində)
888888222 (rus dilində)
888888333 (ingilis dilində)
Göstərilən qaydada əvvəlcədən ödənişli kartlar platformasına qoşulduqdan
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sonra 10 rəqəmli PİN kodunu (kimlik kodu) yığmaqla şəhərlərarası və 
beynəlxalq danışıqlar aparmaq mümkündür.

18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin onuncu ildönümü münasibətilə Yevlax 
rayonunun Balçılı kəndində 50, Ağstafanın Tatlı kəndində 100, Şəkinin Oxud 
kəndində 512, Goranboyun Borsunlu kəndində 300, Bərdənin Mustafaağalı 
kəndində 128, Qazağın Daş Salahlı kəndində 600, Masallının Göyəçöl, Oncakələ, 
Xıl kəndlərinin hər birində 300, Beyləqanm Xalac kəndində 100, Balakən 
şəhərində 2000, Bakının Bilgəh və Biləcəri qəsəbələrinin hər birində 512, 
Çeyildağ qəsəbəsində 128, Lökbatan qəsəbəsində 1012 nömrəlik ATS-lər, Qaradağ 
Telefon Qovşağında nümunəvi abunə şöbəsi tikilib istismara verilmiş, Xaçmaz, 
Kürdəmir və Ağdaş mərkəzi ATS-ləri, Goranboyun Hacılı, Zaqatalanın 2-ci Tala, 
Balakənin Qabaqçöl kənd ATS-ləri 200, Ucar şəhər ATS-i 100, Beyləqanm 
Çəmənli, Ağsunun Ərəbuşağı, Bərdənin Otuzikilər və Həsənqaya, Qazağın 2-ci 
Şıxlı, Yevlağın Yuxarı Qarxun, Zaqatalanın 3-cü Tala kənd ATS-ləri 50 nömrə 
genişləndirilmişdir.

Zaqatala şəhərində poçt filialının, Lənkəran poçt filialında mərkəzi danışıq 
məntəqəsinin, Masallı poçt filialında 9 saylı poçt şöbəsinin, Qazax poçt filialında 
sərhəd bölgəsi olan Cəfərli kənd poçt şöbəsinin müasir səviyyədə təmir edilməsi 
başa çatdırılmış, Füzuli rayonunun Qovşadlı kəndində səyyar poçt şöbəsi təşkil 
edilərək istifadəyə verilmişdir.

Azərbaycan televiziya və radiosunun keyfiyyətli yayımını təmin etmək üçün 
Şəki rayonunun Cəfərabad radioteleviziya stansiyasında 1 kvt-lıq televiziya vericisi, 
Gədəbəy rayonunun kəndlərində 150 kvt-lıq televiziya vericisi quraşdırılaraq 
istismara verilmişdir.

Gürcüstan Respublikasında soydaşlarımız yaşayan ərazilərdə Azərbaycan milli 
televiziyasının birinci proqramının keyfiyyətli yayımı Rabitə Nazirliyinin daim 
diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə nazirliyin "Teleradio" İstehsalat Birliyinin 
mütəxəssisləri tərəfindən Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun 
Kəpənəkçi kəndində proqram qəbulu "Nokia" tipli peyk qəbuledicisi vasitəsilə 
olmaqla 2vt çıxış gücünə malik "ELETTRONİKA" tipli TV vericisi quraşdırılaraq 
istifadəyə verilmişdir.

Yeni avadanlığın istismara verilməsi nəticəsində Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi, 
Ağalar, İncəoğlu, Mığırlı və digər yaşayış məntəqələrində Azərbaycan 
televiziyasının 1 -ci proqramının keyfiyyətli yayımı təmin olunmuşdur.

Gürcüstanlı soydaşlarımız onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Bu əlamətdar bayramla əlaqədar rabitəçilər digər tədbirlər də keçirmişlər. 
Rabitə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Dövlət Müstəqilliyinin 10-cu ildönümü ilə bağlı 
"Aztelekom" İstehsalat Birliyinin binasında rabitə sahəsindəki nailiyyətlərə həsr 
olunmuş sərgi keçirilmişdir.

Sərgidə "Aztelekom" İB, "Teleradio" İB, "Azərpoçt" DM, Məlumat Hesablama
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Rabitə müəssisələrinin sərgisi

Mərkəzi, "Ultel" BM, "Katel" BM, "Baksell" BM, "Azərsell" BM, "Azəronline", 
"Bakintemet", "AzEvroTel" BM müstəqillik dövründə əldə etdikləri nailiyyətləri 
(müasir avadanlıqlarla təchizat, avropa standartlarına cavab verən sistemlər, 
kompüter xidmətləri və s.) nümayiş etdirmişlər.

Bayram münasibətilə Rabitə Nazirliyinin www.azmincom.com adlı yeni 
internet səhifəsi fəaliyyətə başlamışdır. Web - səhifədə rabitə sisteminə aid 
istənilən məlumat əldə etmək mümkündür.

12 Noyabr - Konstitusiya günü ərəfəsində ümumi uzunluğu 215 kilometrdən çox 
olan Mingəçevir-Balakən magistral fıber-optik kabel xəttinin 21 kilometrlik 
Mingəçevir-Xaldan sahəsinin, Bakının Badamdar qəsəbəsində 512 nömrəlik ATS-in 
tikintisi, Gəncə TKİ-də abunə şöbəsinin əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Gəncə 
şəhərində 54 və 55 saylı ATS-lərin hərəsinin 1000 nömrə, Masallının Qızılavar kənd 
ATS-nin 100 nömrə genişləndirilməsinə imkan verən avadanlıqlar, Yeni televiziya 
qülləsində müasir FM antena sistemi quraşdırılmış, Bakıda 30 saylı poçt şöbəsi, 
Masallının 3 saylı və Xıl kənd poçt şöbəsi, Saatlının Şirinbəy kənd poçt şöbəsi, 
İmişlinin Bəhrəmtəpə, Şamaxının mərkəzi poçt şöbəsi estetik təmir olunmuşdur.

17 Noyabr - Milli Dirçəliş günü münasibətilə Bərdə rayonunda iki müasir rabitə 
obyektinin - elektron tipli 7168 nömrəlik mərkəzi ATS-in, 512 nömrəlik Mollalı kənd 
ATS-nin tikintisi, Bakıda 20 saylı ATS-in bazasında 512 nömrə tutumu olan 
avadanlığın qurulması, Sumqayıtda 3 saylı ATS-in 3000, Əli-Bayramlı ATS-in 1000,

= 173= . —

http://www.azmincom.com


Qazax rayonunun Daş Salahlı kənd ATS-nin 200, Çaylı kənd ATS-nin 100, 
Masallının Yeyənkənd, Çaxırlı və Göyəçal, Tovuzun Düz Qırıxlı və Əlmərdanlı, 
Lənkəranın Sürük kənd ATS-lərinin 100, Zaqatalanın Danaçı və Yuxarı Çardaxlar 
kənd ATS-lərinin 50 nömrə genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır.

İsmayıllı rayonunda İvanovka radio-televiziya stansiyasında hündürlüyü 
70 metr olan teleqüllə quraşdırılmışdır.

Mübarək Ramazan bayramı şərəfinə Qusar rayonunda 3072 nömrə tutumlu 
EATS istifadəyə verilmiş, daxili imkanlar hesabına Hacıqabul ATS-nin tutumu 
1000, Tovuzun Yanıxlı kənd ATS-i 50, Gədəbəyin Hacılar kənd ATS-i 100, 
Neftçala ATS-i 100 nömrə genişləndirilmiş, Salyan TKQ-də abunə şöbəsi yenidən 
təşkil olunmuş, Bakıda ATS-32-də 512 nömrəlik EATS quraşdırılmışdır.

Cəlilabadın Cəfərli, Dəvəçinin Çuxurzəmi, Şəkinin Kiş, Şəmkirin Ələsgərli, 
Yardımlmın Alar kəndində Azərbaycan milli televiziyasının I proqramının key
fiyyətli yayımı üçün müxtəlif güclü müasir televiziya ötürücüləri quraşdırılaraq 
istismara verilmişdir.

Oğuz poçt filialının Sincan kənd şöbəsi, Ucar poçt binası, Qazax filialının 
Xanlıqlar poçt şöbəsi, Xaçmazın Uzun-Oba kənd poçt şöbəsi, Mingəçevir 
şəhərində 8 saylı, Tər-Tər rayonunda Söylən və Eloğlu kənd poçt şöbələri 
yenidən təmir edilmişdir.

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə Bakının Mehmandarov yaşayış sahəsində 3048, Qaraçuxur 
qəsəbəsində 5000, Şərq bazarı yaşayış sahəsində 1920, Binəqədi və Balaxanı 
qəsəbələrində 256, Qızıldaş qəsəbəsində 512, NZS yaşayış sahəsində 1280 nöm
rəlik müasir tipli ATS-lər, 50 və 54 saylı ATS-lərdə tutumu 976 nömrə, 56, 45, 91 
və 94 saylı ATS-lərdə 500, 71 saylı ATS-də 512, 66 saylı ATS-də 640 nömrə, 
Şəmkir şəhər ATS-də tutumu 1000 nömrə artırmağa imkan verən yeni avadanlıqlar 
quraşdırılmış, Şəkinin Kiçik Dəhnə kənd ATS-nin rekonstruksiyası başa 
çatdırılaraq 256 nömrəlik, Qusarın Yuxarı Zeyhur kəndində 50, Qobustanın Poladlı 
və Ağstafanın Köçvəlli kəndində 100, Bərdənin Yeni Daşkənd kəndində 500 nöm
rəlik yeni ATS-lər istifadəyə verilmişdir.

"Aztelekom" İstehsalat Birliyinin İnzibati binasında abunə şöbəsi və akt zalı 
müasir standartlara cavab verən səviyyədə yenidən təşkil edilmiş, Şəki - Xaldan 
fiber - optik kabel xəttinin tikintisi başa çatdırılmaqla Şəki, Oğuz və Qax ATS- 
lərinin Trans-Asiya-Avropa (TAE) fıber-optik kabel magistralına qoşulması təmin 
olunmuşdur.

Şəmkir poçt filialının mərkəzi şöbəsinin, Tovuzun və Ağsunun 1 saylı şəhər poçt 
şöbələrinin, Tər-Tərin Xoruzlu, Bəyim Sarov, Yevlağın Tanrıqullar, Qubanın 
Zərdoba, Tovuzun Əsrik, Balakənin Tülü, Hənfə, Qullar, Talalar, Göyçayın Alxaslı 
və Qaraməryəm kənd poçt şöbələrinin estetik təmiri başa çatdırılmışdır.

Azərbaycan televiziyasının 1-ci proqramının yayım keyfiyyətini daha da artırmaq 
məqsədilə Lənkəranın Dryan və Goranboyun Buzluq kəndlərində 10 vt, Qax 
rayonunun Sarıbaş kəndində 2 vt, Bərdə radio-televiziya stansiyasında 1 vt gücündə 
televericilər quraşdırılmışdır.
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BAKI ŞƏHƏR TELEFON ŞƏBƏKƏSİNDƏ SDH-16 
AVADANLIĞININ TƏTBİQİ

1990-cı ildən başlayaraq optik kabellərin tətbiqi tədricən genişləndirilmişdir. 
1997-ci ilə qədər istismarda olan optik kabellərin ümumi uzunluğu 101 kilometr 
olduğu halda, hazırda Bakı şəhərinin bütün ATS-ləri arasında optik kabellərin 
çəkilişi təmin edilərək uzunluğu 380 kilometrə çatdırılmışdır.

Optik kabellərlə şəhərin daxilində qovşaqlar və ATS-lər arası böyük dairələrlə 
yanaşı, ATS-56 (Binə qəsəbəsi)- ATS-53 (Buzovna) - ATS-54\59 (Mərdəkan) - 
ATS-55 (Maştağa) - ATS-50 (Sabunçu) arasında, ATS-21- ATS-74- ATS-77 
(Günəşli) ATS-25Y26- ATS-21 arasında və s. optik kabel vasitəsilə kənar dairələr 
yaradılmışdır. Əvvəl plezaxron (sünisinxron) rəqəm ierarxiyalı, 1995-ci ildən isə 
BTRİB-də 4 qovşağı birləşdirən SDH-4 dairəsi və 3 ədəd STM-1 elementindən 
istifadə etməklə sinxron rəqəm ierarxiyalı (SDH) avadanlığından istifadə 
olunmuşdur.

1998-ci ildən başlayaraq dekad-addım tipli 3, 4, 5 indeksli hazırda isə 2 indeksli 
qovşaqların rekonstruksiyası, qovşaqlararası birbaşa və alternativ rabitələrin təşkili, 
analoq tipli 30\31, 40\41, 50, 54\59, 53 ATS-lərinin rekonstruksiyası, 
genişləndirilməsi, şəhərətrafı yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması ilə 
əlaqədar yeni indekslərin istifadəyə verilməsi, mövcud analoq tipli ATS-lərin 
abunə və kanal tutumlarının artırılması, internet istifadəçilərinin gündən-günə 
artması səbəbindən kanalların əlavə yüklənməsi və digər amillər stansiyalararası 
rabitədə kanalların sayının artırılmasını, keyfiyyətinin yüksəldilməsini zəruri 
etmişdir. Bu səbəblərdən BTRİB-in stansiyalararası rabitəsinin - transmissiya 
şəbəkəsinin kompleks rekonstruksiyası və SDH-16 avadanlığının tətbiqi üzrə 
tender keçirilmiş və tenderin qalibi olan İsrailin "ECI" şirkəti tərəfindən ATS-lərdə 
SDH avadanlıqları quraşdırılmışdır.

SDH şəbəkələrinin digər transmissiya avadanlıqlarından bir sıra üstünlükləri 
vardır. Belə ki, yüksək və aşağı səviyyəli optik dairələrin və bu dairələrdə qəza 
halında alternativ yolların müəyyənləşməsi məsafədən kompüter vasitəsilə 
kanalların istənilən istiqamətə yönəldilməsi, şəbəkə elementlərinin idarə olunması, 
xəttdə qəza baş verdikdə və ya hər hansı stansiyada avadanlıq sıradan çıxdıqda 
personalın müdaxiləsi olmadan alternativ istiqamətdən trafıkin təşkili və bu haqda 
qəza siqnalizasiyasını qoşmaqla personalı xəbərdarlıq etmək və s. kimi rabitənin 
etibarlı və dayanıqlı işinə səbəb olan cəhətlərə malikdir.

BTRİB-in istismara hazırlanan yeni SDH şəbəkəsində 5 ədəd SDH - 16 
(SDH-16 avadanlığı bir cüt optik kabellə 30240 kanal daşımaq imkanına malikdir) 
dairəsindən (18 ədəd STM-16 elementi), 3 ədəd SDH-4 dairəsindən (11 ədəd 
STM-4 elementi) və 3 ədəd STM-1 elementindən istifadə edilmişdir.
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Bütün şəbəkənin idarə olunması və ona nəzarət K-4 (ATS-40V41 qovşağında 
yerləşən) "şəbəkə element meneceri" ENM vasitəsilə həyata keçirilir. STM-4 və 
STM-16 dairələrindəki trafiklər tam şəkildə mühafizə olunur. Yəni optik 
kabellərin hər hansı bir hissəsində və ya stansiyalarında olan elementlərdə 
zədələnmə olarsa, şəbəkə elementləri dairənin digər qolu ilə trafıki daşıyacaqdır. 
Mühafizə 1 + 1 -dir, yəni tam ehtiyatlanmışdır. BTRİB-in yeni SDH avadanlığı 
şəbəkədə mövcud olan fiziki, İKM, PDH ilə işləyən bütün xətləri (3460 port - 
103800 kanal) öz üzərinə götürməklə əlavə artım üçün portlar nəzərə alınmışdır. 
Bütün ATS-lərdə, hətta tikintisi nəzərdə tutulan ATS-27, ATS-79 və digər 
istiqamətlərdə şəbəkə elementləri nəzərə alındığından gələcəkdə istənilən sayda 
kanal artımı üçün yalnız kart əlavəsi ilə yerinə yetiriləcəkdir.

Əvvəllər hər hansı stansiyanın rekonstruksiyası aparılan zaman və ya yeni 
stansiya tikintisində stansiyalararası rabitənin tikintisinə illərlə vaxt tələb 
olunurdusa, hazırda istənilən kanal və abunə tutumuna malik ATS-in 
rekonstruksiyası və yenidən qurulması üçün stansiyalararası rabitə problemi həll 
olunduğundan yalnız stansiya üzrə tikintiyə hazırlıq görülməlidir.

Bununla da, Bakı şəhər telefon şəbəkəsinin stansiyalararası rabitəsinin optik 
kabel və SDH texnologiyasından istifadə etməklə tam dayanıqlı, alternativ yolu 
olan və istənilən ATS ərazisində abunəçilərə müasir genişzolaqlı ISDN, DATA, 
internet və digər xidmətlərin təşkilinə imkan verən, 2010-cu ilə kimi tələbatı 
ödəyən transmissiya şəbəkəsinin yaranması başa çatmışdır.
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RABİTƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ NÖMRƏLƏNMƏ SİSTEMİ 
VƏ PERSPEKTİV NÖMRƏ PLANI

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (BTİ) 164 saylı məsləhətinə uyğun 
olaraq bütün ölkələrdə ölkədaxili və beynəlxalq şəbəkəyə çıxış üçün kodlar, 
telefon şəbəkələri, korporativ, intellektual və digər sahələr üzrə nömrələnmə 
ardıcıllığı və planları işlənib hazırlanmalıdır.

Məhz bu səbəbdən Azərbaycan Respublikası rabitə nazirinin "Perspektiv 
nömrələnmə planına keçidə hazırlıq barədə" 09.06.2000-ci il tarixli 168 saylı 
əmrinə əsasən Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının və Avropa 
Telekommunikasiya Standartları İnstitutunun tövsiyələrini nəzərə almaqla 
"Ümumdünya nömrələnməsinə uyğun Azərbaycan Respublikasının rabitə 
şəbəkələrində vahid nömrələnmə sistemi və onun planı" işlənib hazırlanmışdır.

Nömrə planında şəhərlərarası beynəlxalq rabitəyə çıxış üçün hazırda istifadə 
olunan "8", "8-10" kodlarından "0", "00"-a keçirilməsi, xüsusi xidmətlərin "OXU"- 
dən 'TXU"-ə keçirilməsi, respublika daxilində zona kodları və nömrələnmə 
prinsipinin qanunauyğun təşkili və s. kimi əsaslı yeniliklər nəzərə alınmışdır.

Bununla yanaşı, nömrələnmə planında Bakı şəhər telefon şəbəkəsinin 7 rəqəmli 
nömrələnmə sisteminə keçirilməsi və uyğun olaraq ATS-lərə yeni indekslərin 
verilməsi, Gəncə, Quba, Şəki, Lənkəran, Naxçıvan və Şuşa şəhərlərində 
şəhərlərarası stansiyaların tikintisi və ətraf rayonların uyğun stansiyalara 
qoşulması, nömrələnməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Nömrələnmə sistemində qlobal peyk şəbəkələrində, korporativ və intellektual 
şəbəkələrdə, universal fərdi şəbəkələrdə və s. nömrələnmə prinsipləri 
göstərilmişdir.

Rabitə şəbəkələrində nömrələnmə sistemi və perspektiv nömrə planı Rabitə 
Nazirliyinin 20.04.2001-ci il tarixli 14 saylı kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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KƏND TELEFON ŞƏBƏKƏSİNİN İNKİŞAF KONSEPSİYASI

Respublikanın kənd telefon şəbəkəsində 1960-cı illərdən etibarən addım- 
axtarıcı tipli ATS avadanlıqlarının və əl ilə xidmət olunan köhnə tipli kommu- 
tatorların ləğv edilməsinə və koordinat tipli ATS-lərin tətbiqinə başlanılmışdı.

1990-cı illərin əvvəlindən başlayaraq kənd telefon rabitəsinin inkişafında və 
istismarında durğunluq dövrü yaranmışdı. Həmin dövrdə qazın və enerjinin 
təminatında yaranan problemlər kənd ATS-nə verilən enerji təminatını 
məhdudlaşdırdı, kənd ATS-nin işinə nəzarət zəiflədi, nəticədə 340-a yaxın 
qəsəbə və kənd ATS-i ilə rayon mərkəzi ATS-i arasında olan birləşdirici xətlər 
və 130-dan artıq mövcud qəsəbə və kənd ATS-nin daxili şəbəkələrinin çox 
hissəsi, eləcə də bir çox uzaq yaşayış məntəqələrinə gedən telefon xətləri 
sökülərək naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandı. Bu halın qarşısı yalnız 1997-ci 
ildə alındı.

1997-ci ilin 2-ci yarımilliyindən başlayaraq bütün qəsəbə və kənd ATS-lərinin 
birləşdirici xətləri və 130-dan artıq ATS-in xətt şəbəkələri, kiçik şəbəkə 
yaradılmaqla, bərpa edilib əhalinin istifadəsinə verildi. Ötən dövr ərzində tutumu 
300 və artıq olan 104 qəsəbə və kənd ATS-nin 63 ədədi dizel generatorla, 
93 ədədi isə yeni müasir tipli "Mutlu" akkumulyator batareyaları ilə, 53 ATS 
elektron NAT avadanlıqları ilə təmin edilmişdir.

ATS-lərin bərpası üçün tədbirlər planı hazırlandı və 99 ATS-in daxili 
şəbəkələrinin tam bərpası və tamamilə dağıdılmış 6 ATS-in bərpasının 2001 -ci 
ilin sonuna qədər başa çatdırılması üzrə işlər davam etdirildi.

Fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş, öz istismar müddətini başa vurmuş 
koordinat sistemli kommutasiya avadanlıqlarının ən müasir tipli elektron 
avadanlıqlarla əvəz olunması, həmçinin kənd əhalisinin telefon rabitəsinə olan 
ehtiyacını, şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkəyə çıxışını təmin etmək, kənd 
telefon rabitəsinin iş keyfiyyətinin günbəgün yaxşılaşdırılması üçün "Kənd 
telefon şəbəkəsinin inkişaf konsepsiyası" hazırlanmışdır.

Konsepsiyada mövcud analoq tipli avadanlıqların modernləşdirilməsi zamanı 
ən müasir rəqəm tipli kommutasiya, PSM transmissiya, rəqəm tipli radiolink 
avadanlıqlarının, tələbata uyğun taksafonların, eyni zamanda hər bir ATS-də qida 
mənbəyi üçün günəş antenalı avtonom enerji sisteminin tətbiqi, fıber-optik kabel 
xətlərindən geniş istifadə olunması nəzərdə tutulur.

Hazırda respublikanın rayonlarında ümumi tutumu 146984 abunəçi nömrəsi olan 
807 ATS fəaliyyət göstərir, o cümlədən ATSK-100/2000 və ATSK-50/200 
koordinat tipli ATS-in ümumi tutumu 141800 nömrə olmaqla 789 ədəddir və 
ümumi tutumun 96,4 faizini təşkil edir. Rəqəm elektron sistemli DRX, S-12 və 
Kvant-E tipli EATS-lərin tutumu 5176 nömrə olan 18 telefon stansiyası, 310
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stansiyada NAT ävadanlığı, o cümlədən 48 elektron NAT avadanlığı olmaqla 328 
ATS-ə şəhərlərarası və beynəlxalq çıxış təmin edilmişdir. Bu da iimumi istifadə 
olunan nömrələrin 59,72 faizi deməkdir.

Konsepsiyada 1990-2000-ci illər ərzində 100 nəfər' əhaliyə (3,8-4,0) və 100 
ailəyə (15,0-16,3) düşən telefon sıxlığı, son 3 ildə kənd telefon rabitəsinin 
bərpası, inkişafı və telefonlaşdırılmayan yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırıl- 
ması göstərilmişdir.

Konsepsiya 2001-2004-cü illəri əhatə edir.
Konsepsiyada ümumi tutumu 141800 nömrə olan 789 koordinat sistemli ATS- 

in 3 mərhələ üzrə rekonstruksiyası və abunəçi xətlərinin artımı öz əksini tapıb.
Konsepsiyanın 1-ci mərhələsində, yəni 2001-2002-ci illərdə Abşeron, Quba, 

Dəvəçi, Oğuz, Qax, Xanlar, Yevlax, Lənkəran, Bərdə, Qusar, Şəki, Zaqatala, 
Balakən, Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Samux, Şəmkir və Tovuz rayonlarının telefon 
şəbəkələrinin modernləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Telefonlaşdırılmayan yaşayış 
məntəqələrinin telefonlaşdırılması üçün tələbata uyğun radiotelefon avadan
lıqlarının alınması üçün tender şərtlər toplusu hazırlanmış və həyata keçirilmişdir.

2-ci mərhələ 2003-cü ili əhatə edir və 9 bölgədə, o cümlədən Astara, İsmayıllı, 
Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Masallı, Salyan, Ucar və Xaçmaz TKQ-lərində 
həyata keçiriləcəkdir.

2003-cü ildən, yəni modernləşdirmənin 2-ci və 3-cü mərhələlərindən etibarən 
rayon mərkəzi və kənd telefon şəbəkəsinin eyni vaxtda kompleks şəkildə 
modernləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

2001-ci ildə modernləşdirmə və əlavə inkişaf üzrə 30000 nömrə üçün 9316 
min, 2002-ci ildə 46000 nömrə üçün 14021,45 min, 2003-cü ildə 54000 nömrə 
üçün 16630,2 min, 2004-cü ildə 55000 nömrə üçün 17008,75 min ABŞ dolları 
miqdarında vəsait tələb olunur.

Kənd telefon rabitəsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində əzmlə çalışan 
rabitəçilər bu mühüm sənədin "Kənd telefon şəbəkəsinin inkişaf konsepsiyasf'nın 
uğurla yerinə yetirilməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər.

18(Г

"BAKİNTERNET" XİDMƏTİ

Rabitə Nazirliyi kollegiyasının 08.11.2000-ci il tarixli 33 saylı qərarına müvafiq 
olaraq yeni, rəqabətə davam gətirən alternativ rabitə xidmətlərinin təşkili 
məqsədilə BTRİB-in 13.03.2001-ci il tarixli 91 saylı əmri ilə "Bakintemet" 
yaradılmışdır.

Bu xidməti təşkil etmək üçün təklifləri və avadanlıqlarının texniki 
göstəriciləri daha münasib olan "R.I.S.K. Company" Elm-İstehsalat 
Kompaniyası ilə müqavilə imzalanmış və avadanlıqlar quraşdırılmışdır.

Texniki avadanlıqların və ofisin yerləşdirilməsi üçün Bakı Şəhərlərarası 
Telefon Qovşağının (BŞTQ) binasında 4 otaqdan ibarət geniş sahə təmir edilmiş, 
hər cür mebel və avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Ofısdəki kompüterlər lokal 
şəbəkə ilə birləşdirilmişdir. Bu şəbəkənin həm də internet şəbəkəsinə birbaşa 
çıxışı vardır.

BTRİB-in internet xidmətləri qlobal internet şəbəkəsinə çıxış məqsədilə ilk 
vaxtlar üçün sürəti 128 kilobit/saniyə olan kanal icarəyə götürmüşdür. Bu kanalın 
sürətinin 2 ay müddətində 512 kilobit/saniyəyə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdu. 
Trafık artdıqca kanalın sürəti müvafiq olaraq artırılır. Yerli telefon şəbəkəsi 
işlədicilərinin internet şəbəkəsinə qoşulması digər provayderlərdən fərqli olaraq 
3 rəqəmli xüsusi prefikslə yerinə yetirilir. Bu da internet şəbəkəsinin yaratdığı 
trafikə nəzarət etməyə imkan verir.

İnternet xidmətlərindən istifadə etmək istəyən vətəndaşlar ya müştəri 
xidmətlərinə müraciət edib müqavilə yolu ilə, ya da müxtəlif nominallı ödəmə 
kartları almaqla qlobal internet şəbəkəsinə çıxış əldə etmişlər.

Müştəri xidmətlərinin operatorlarının BŞTQ, "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi və 
telefon qovşaqlarının binasında müştərilərə xidmət göstərmələri nəzərdə 
tutulub.

Qiymətlərin digər provayderlərin qiymətlərindən ucuz olması daha çox 
abunəçinin "Bakinternef'in xidmətlərindən istifadə etməsinə imkan yaradır. 
Abunəçinin qeydə alınması və aylıq abunə haqqının pulsuz olması nəzərdə 
tutulub. 1 saatlıq istifadə haqqı saat 07°"-dan 0200-a qədər 3000 manat, saat 02fl0- 
dan 07°°-a qədər isə cəmi 460 manatdır. Limitli istifadə qiymətləri 10 saatlıq - 
30000 manat, 20 saatlıq-46000 manat, 50 saatlıq-92000 manat müəyyən edilmişdir.

Ödəmə kartının qiymətləri 20 saatlıq-50000 manat, 50 saatlıq-100000 manat,
1 ay ərzində limitsiz istifadə 138000 manatdır.

1 may 2001-ci ildə "Bakinternef'in açılışına həsr olunan təntənəli tədbirdə 
rabitə naziri Nadir Əhmədov qeyd etmişdir ki, möhtərəm prezidentimizin ad 
gününə töhfə olan internet xidməti dövlət strukturunda yeni rabitə növüdür. Bu 
xidmətin sürətli inkişafının təmin edilməsi bizim başlıca vəzifələrimizdəndir.
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Biz, internet xidmətini genişləndirməklə, azad rəqabət şəraitində, tarif 
qiymətlərinin ucuzlaşmasına nail olacağıq. Möhtərəm prezidentimizin anadan 
olmasının ildönümü ərəfəsində 10 rayon mərkəzində, ilin sonunadək isə bütün 
rayonlarda internet xidmətinə başlanacaqdır.

"R.I.S.K. Company" Elm-İstehsalat Kompaniyasının direktoru bildirmişdir ki, 
"Bakinternet" dünyanın 80 faizinin və ABŞ-m tam istifadə etdiyi texnologiyanı 
tətbiq edir. Bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik etmək olar.

"Bakintemet"in xidmətləri ilə əlaqədar hər hansı bir məlumatı almaq üçün 
vətəndaşların 055 saylı telefona zəng etməsi kifayətdir.

Digər provayderlərdən fərqli olaraq "Bakinternet" xarici kapital qoyuluşu 
hesabına deyil, Rabitə Nazirliyinin daxili imkanları hesabına yaradılmışdır. Bu 
xidmətlərdən əldə olunan gəlir bilavasitə respublika rabitəsinin inkişafına 
yönəldiləcəkdir.

"Bakinternet"in istifadəçilərinin sayının 2001-ci ilin sonuna 2 min, 2002-ci ilin 
sonuna isə 20 minə çatdırılması nəzərdə tutulub.

BTRİB-in nəzdində dövlət tərəfindən internet xidmətinin yaradılması ilə 
respublikamızın bütün ərazilərində internet, DATA, elektron poçt və digər ucuz 
xidmətlərin təşkili üçün baza yaradılmaqla yanaşı, rəqabət sağlamlaşdırılmış, digər 
provayderlərin də "Bakinternet" üzərinə keçirilməsi və xidmətinin tənzimlən
məsinə nəzarət üçün zəmin yaranmışdır.
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RABİTƏÇİ İDMANÇILAR

Rabitə Nazirliyi xalqımıza müasir və keyfiyyətli rabitə xidmətləri 
göstərilməsindən əlavə, rabitəçi idmançıların yetişdirilməsinə də daim qayğı 
göstərir. Bu məqsədlə rabitə işçilərinin sağlamlığını yüksəltmək və idmanın 
inkişafına diqqəti artırmaq üçün rabitə nazirinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli 220 
saylı əmri ilə Rabitə Nazirliyinin müstəqil ictimai idman təşkilatı - "Rabitəçi" 
idman klubu yaradılmışdır.

Qadınlardan ibarət "Rabitəçi" otüstü xokkey komandasının və sərbəst güləş 
üzrə respublika yığma komandasının rəisi, Azərbaycan və Gürcüstan 
respublikalarının əməkdar məşqçisi Cabir Əliyevin rəhbərlik etdiyi "Rabitəçi" 
idman klubu üzvlərinin son illər ərzində qazandıqları nailiyyətlər məhz bu 
qayğının nəticəsidir.

Şahmat üzrə Mehriban Şükürova, Tural Fərzəliyev, sərbəst güləş üzrə Saday 
İsmayılov, Xızrı Çulanov, kik-boksinq üzrə Musa Abdullayev, Zahid Mirzəyev, 
sambo üzrə Muradxan Fərzəliyev, uşu-sanda üzrə Rasəf Mehdiyev və başqaları 
bir sıra beynəlxalq turnirlərinin qalibləri olmuş, respublikamızın adını ucalara 
yüksəltmişlər.

Möhtərəm prezidentimizin idmana olan xüsusi qayğısı əldə rəhbər tutularaq 
Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən 2000-ci il XXVII yay olimpiya 
oyunlarında Azərbaycan idmançılarının qazandıqları yüksək nəticələr nazirliyin
02.10.2000-ci il tarixli 27 saylı kollegiya qərarı ilə xüsusi qeyd olunmuş və bu 
istiqamətdə bir sıra məqsədyönlü işlər görülmüşdür.

Rabitə Nazirliyi üzrə idarə, birlik və müəssisələr arasında Rabitə İşçiləri 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin bilavasitə iştirakı ilə müxtəlif 
yarışlar və spartakiadalar keçirilir. Bu yarış və spartakiadaların nəticələrinə görə 
xüsusi mükafatlar verilir. Bu da öz növbəsində hər müəssisəni təmsil edən 
komandanın yarışlarda daha əzmlə iştirakına müsbət təsir edir.

Rabitə Nazirliyi Məlumat Hesablama Mərkəzinin himayə etdiyi Mehriban 
Şükürova 2001-ci ilin əvvəllərində Respublika Şahmat Mərkəzində 18-20 yaşlı 
oğlan və qızlar arasında şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyində 18 yaşlılar 
arasında çempion olmuş, 18-20 yaş baxımından isə 2-ci yerə çıxmışdır. Beləliklə, 
o, iyul-avqust aylarında Yunanıstanda və oktyabr ayında İspaniyada keçiriləcək 
dünya birinciliyində iştirak etmək hüququ qazanmışdır.

Mehriban Şükürova İstanbulda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış edərək 
"Beynəlxalq usta" adına layiq görülmüşdür.

Rabitə Kollecində fəaliyyət göstərən "Rabitə" idman klubunun futbol 
komandası Tofiq Bəhramov adma miııi-futbol turnirində 3-cü yer tutaraq diplom 
və mükafata layiq görülmüşdür.
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"Rabitəçi" idman klubunun üzvü Muradxan Fərzəliyev fevral ayında bir həftə 
ərzində həm dzüdo, həm də sambo üzrə respublika çempionatında yeniyetmələr 
arasında 73 kiloqram çəki dərəcəsində birinci yerə çıxmış və qızıl medallara 
layiq görülmüşdür.

Rabitə Nazirliyində keçirilən görüşdə rabitə naziri Nadir Əhmədov qələbə 
münasibətilə rabitəçi idmançını təbrik etmiş, son illər idmançılarımızın yeni-yeni 
uğurlar qazanmasında Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin bu 
sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğısından danışmış, Muradxan Fərzəliyevə 
ölkəmizin idman şərəfini uca tutmaq sahəsində uğurlar arzulamış və gənc 
idmançıya pul mükafatını təqdim etmişdir.

Muradxan Fərzəliyev s.ambo üzrə Azərbaycan kuboku uğrunda kişilər arasında 
keçirilən yarışlarda 75 kiloqram çəki dərəcəsində birinci yer tutaraq Azərbaycan 
Sambo Federasiyasının diplomunu və kubokunu qazanmışdır.

Bakı şəhərində keçirilmiş kik-boksinq üzrə Azərbaycan birinciliyində 
"Rabitəçi" idman klubunun üzvləri ölkənin 30-dan çox komandasının iştirak 
etdiyi bu yarışda 5 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazanmaqla komanda 
hesabında respublikada birinci yer tutmuşlar.

Bununla əlaqədar Rabitə Nazirliyində gənc idmançılarla görüş keçirilmişdir. 
Görüşdə çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov qələbə münasibətilə "Rabitəçi" 
idman klubunun qızıl medal qazanmış idmançılarını - Mehdi Seyidov, Cəlal 
Quliyev, Rail Rəcəbov, Eldar İsmayılov və Anar Cavadovu təbrik etmiş, 
idmançılarımızın yeni-yeni uğurlar qazanmasında ölkə başçısının müdrik 
fəaliyyəti ilə yaradılmış sabitliyin, sülh siyasətinin, əmin-amanlığın böyük rol 
oynadığını xüsusi vurğulamışdır.

Rabitəçi idmançılar onların daha böyük uğurlar qazanması üçün geniş şərait 
yaratmış respublika prezidenti Heydər Əliyevə və rabitəçi idmançılara daim 
dəstək verən Rabitə Nazirliyinə dərin minnətdarlıqlarını bildirmiş, daha böyük 
qələbələr əldə edərək prezidentimizi və xalqımızı sevindirəcəklərini söylə
mişlər.

Sonra nazirin əmri oxunmuş, "Rabitəçi" idman klubunun qızıl meddalı 
pəhləvanlarına pul mükafatı təqdim olunmuşdur.

"Aztelekom" İB-nin avtonəqliyyat sexinin çilingəri, "Rabitəçi" idman klubunun 
üzvü Mürsəli Yekibaşov 2001-ci il aprelin 1-də keçirilən ölkə çempionatında 
gümüş medala layiq görülmüşdür.

Gənc rabitəçi idmançılardan Musa Abdullayev kik-boksinq üzrə 3-cü dəfə 
Azərbaycan çempionu olmuş, Qafur Mustafayev velosiped yarışında respublika 
çempionatında qızıl medala layiq görülmüş, Saday İsmayılov Türkiyədə keçirilən 
beynəlxalq turnirdən gümüş medalla qayıtmış, Tural Fərzəliyev sürətli şahmat 
üzrə Bakı şəhər birinciliyində ən yüksək pilləyə qalxmışdır.

Gənc idmançılarla görüşdə çıxış edən rabitə naziri Nadir Əhmədov qələbə 
münasibətilə onları səmimi qəlbdən təbrik etmiş, rabitəçiləri daha fərəhli
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qələbələrlə sevindirəcəklərinə qəti əmin olduğunu söyləmişdir.
İdmançılarımız onlar üçün yaradılmış münbit şəraitə görə ölkə başçısına dərin 

minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Sonra nazirin əmri oxunmuş, "Rabitəçi" idman klubunun idmançılarına pul 

mükafatı və hədiyyələr təqdim olunmuşdur.
Aprel ayında "Rabitəçi" idman klubunun digər üzvü Araz Abdullayev kik- 

boksinq üzrə keçirilən Azərbaycan birinciliyində 3-cü yerə layiq görülmüşdür.
"Rabitəçi" idman klubunun üzvü, 1989-cu il təvəllüdlü, 5-ci sinif şagirdi İslam 

Rüstəmov 2001-ci il aprelin 27-28-də Moskvada keçirilən beynəlxalq karate 
yarışlarında yarımfinala çıxaraq, xüsusi fənd işlətməklə, qolu sınmış erməni 
rəqibini məğlubiyyətə uğratmışdır.

Bu yarışda İslam Rüstəmov qızıl medal qazanmaqla yanaşı, ən yüksək texnikaya 
görə xüsusi diplom da almışdır.

İslam Rüstəmov karate-do üzrə 4-cü milli çempionatda isə bütün rəqiblərinə 
qalib gələrək qızıl medala layiq görülmüşdür.

Aprelin 27-29-da sərbəst güləş üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilmişdir. 
"Rabitəçi" idman klubunun üzvləri qələbələr estafetini davam etdirərək uğurla 
çıxış etmişlər. Yarışda iştirak edən 3 rabitəçi pəhləvandan 2-si-lOO kiloqram 
çəki dərəcəsində Araz Cəfərov və 85 kiloqram çəki dərəcəsində Vüqar Qurbanov 
ən yüksək pilləyə qalxmışlar. Emil Hacıyev isə 54 kiloqram çəki dərəcəsində 
ikinci yeri tutmuşdur.

Mahaçqala şəhərində sərbəst güləş üzrə keçirilən beynəlxalq turnirdə isə 
Vüqar Qurbanov 85 kiloqram çəki dərəcəsində ən yüksək pilləyə qalxaraq qızıl 
medal qazanmışdır.

"Rabitəçi" idman klubunun üzvü Tural Fərzəliyev aprelin 30-dan mayın 4-dək 
Moskvada keçirilən Beynəlxalq Şahmat Festivalında gümüş medal qazanmış və 
sentyabr ayında Yunanıstanın Afina şəhərində keçiriləcək Avropa birinciliyinə 
vəsiqə almışdır.

İtaliyanın Peruciya şəhəridə uşu-sanda üzrə dünya kuboku uğrunda 40-a yaxın 
ölkənin idmançılarının iştirakı ilə keçirilən yarışda "Rabitəçi" idman klubunun 
üzvü Rasəf Mehdiyev 85 kiloqram çəki dərəcəsində bütün döyüşləri vaxtından 
əvvəl və qələbə ilə başa vuraraq dünya kubokunun sahibi olmuş, qızıl medala 
layiq görülmüşdür. Klubun digər üzvü 55 kiloqram çəki dərəcəsində döyüşən 
Ramil Allahverdiyev isə gümüş medala layiq görülərək 2-ci yerə çıxmışdır.

Xarici ölkələrdən qələbə ilə qayıtmış rabitəçi idmançıları qəbul edən rabitə 
naziri Nadir Əhmədov onları təbrik edərək möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevin ölkəmizdə yaratdığı əlverişli və münbit şəraitin gənc idmançılarımızın 
beynəlxalq yarışlarda iştirak edərək yüksək qələbələr qazanmasına geniş 
imkanlar yaratdığından danışmışdır.

Nazir Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili İlham Əliyevin 
"...Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilir... Biz
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istəyirik ki, hər bir vətəndaş, gənc, hər bir uşaq idmanla məşğul olsun, 
Vətənimizə qələbələr gətirsin"- fikirlərini görüş iştirakçılarının diqqətinə 
çatdıraraq ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən xüsusi diqqət nəticəsində 
gənc idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda yüksək nailiyyətlər qazandıqlarını, 
Azərbaycan bayrağını ucalara qaldıraraq respublikamızın idman şərəfini layiqincə 
qoruduqlarını vurğulamış, rabitəçilərin də bu istiqamətdə ön sıralarda olduğunu 
qeyd etmişdir.

Görüşün sonunda rabitəçi idmançıların mükafatlandırılması barədə nazirin əmri 
oxunmuşdur.

Rabitə nazirinin əmri ilə Rasəf Mehdiyev- 1 milyon, Vüqar Qurbanov -800 min, 
Ramil Allahverdiyev-600 min, Tural Fərzəliyev-400 min manat pulla mükafat
landırılmışdır.

Görüşdə çıxış edən idmançılar onlar üçün yaradılmış şəraitə, göstərilən diqqət 
və qayğıya görə ölkə başçısına minnətdar olduqlarını bildirmiş, bundan sonra da 
yeni-yeni uğurlar qazanaraq xalqımızı və prezidentimizi sevindirəcəklərini 
vurğulamışlar.

İtaliyadan dünya kubokunu gətirən Rasəf Mehdiyev uşu üzrə respublika 
birinciliyində 90 kq çəki dərəcəsində də qələbə qazanmışdır.

Tural Fərzəliyev isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi şəhərində 
keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində 12 yaşlı uşaqlar arasında birinci yerə çıxaraq 
qızıl kuboka layiq görülmüşdür.

"Rabitəçi" idman klubunun üzvü Seymur Hüseynov 7 dəfə Azərbaycan 
çempionu adını qazanmışdır. May ayında Bakıda keçirilən sərbəst güləş üzrə 
gənclərin birinci beynəlxalq turnirində S.Hüseynov 130 kiloqram çəki
dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medala layiq görülmüşdür.

Mayın 22-də rabitə naziri Nadir Əhmədov Seymur Hüseynovu qəbul etmiş, 
gənc pəhləvan 500 min manat pulla mükafatlandırılmışdır.

Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi ilə Milli Olimpiya Komitəsinin təsis 
etdiyi "AzərİdmanServis" müəssisəsi tərəfindən dövlət idarəetmə orqanlarında 
əməkdaşların sağlamlığını möhkəmləndirmək və fiziki hazırlığını artırmaq 
məqsədilə 28 May- Respublika gününə həsr olunmuş voleybol turnirində iştirak 
edən Rabitə Nazirliyinin "Rabitə" komandası "Metropoliten" komandasına 3:0, 
"Azəriqaz" komandasına 3:0 və "Aviasiya Akademiyası"nm komandasına 3:2 
hesabı ilə qalib gələrək həmin turnirdə 1-ci yerə çıxmışdır.

Rabitə naziri Nadir Əhmədov rabitəçi idmançılarla görüşmüş, onlara pul 
mükafatı təqdim edilmişdir.

21-29 may 2001-ci ildə Odessa şəhərində Tailand boksu üzrə Avropa kuboku 
çempionatı keçirilmişdir. Bu mötəbər beynəlxalq yarışda "Rabitəçi" idman 
klubunun üzvləri də iştirak etmişlər. Gərgin mübarizə şəraitində keçən 
yarışlarda idmançılarımızın çıxışları uğurlu olmuşdur. Belə ki, Ceyhun Abbasov 
91 kiloqram çəki dərəcəsində müxtəlif ölkələrdən olan 12 nəfər idmançı
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arasında 2-ci yerə çıxmış və gümüş medala layiq görülmüşdür. Sevindik 
Mehdiyev isə 57 kiloqram çəki dərəcəsində bürünc medal almışdır.

2001-ci il iyunun 29-dan iyulun 1-dək 1983-cü ilə qədər təvəllüdlü idmançıların 
dzüdo üzrə keçirilən respublika açıq çempionatında "Rabitəçi" idman klubunun 
üzvləri, HMİ-nin mühafizəçiləri Mehman Əliyev və Babək Hacıyev uğurla çıxış 
etmişlər. 150 nəfər pəhləvanın iştirak etdiyi yarışda rabitəçi pəhləvanlar Mehman 
Əliyev 90 kiloqram, Babək Hacıyev 56 kiloqram çəki dərəcəsində 3-cü yerə 
çıxaraq bürünc medal qazanmışlar.

Mehman Əliyev saınbo üzrə Azərbaycan kuboku uğrunda kişilər arasında 
keçirilən yarışlarda 100 kiloqram çəki dərəcəsində birinci yer tutaraq Azərbaycan 
Sambo Federasiyasının diplomuna və kubokuna layiq görülmüşdür.

İyul ayının 20-dən 25-nə qədər Ukraynanın Yalta şəhərində keçirilən Tailand 
boksu üzrə 6-cı Avroasiya çempionatında iştirak edən Azərbaycan komandasının 
tərkibində "Rabitəçi" idman klubunun üzvü, 2000-ci ilin Avropa çempionu Emin 
Süleymanov 57 kiloqram çəki dərəcəsində 2-ci yerə çıxaraq gümüş medal 
qazanmışdır.

Avqust ayının 17-18-də Soçi şəhərində kik-boksinq üzrə keçirilən Slavyan 
dövlətləri kuboku uğrunda açıq beynəlxalq yarışda Azərbaycan komandasının 
tərkibində "Rabitəçi" idman klubunun üzvlərindən Rüstəm Səmədov və Anar 
Lalayev də iştirak etmişlər.

Rüstəm Səmədov 75 kiloqram çəki dərəcəsində inamla döyüşərək ən yüksək 
pilləyə qalxmış və qızıl medala layiq görülmüşdür.

İkinci idmançımız - 1999-cu ildə Avrasiya çempionu, 2000-ci ildə dünya kuboku 
uğrunda yarışın qalibi Anar Lalayev 60 kiloqram çəki dərəcəsində 3-cü pilləyə 
qalxaraq bürünc medal qazanmışdır.

Rabitə Nazirliyi Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsinin işçisi leytenant Rafiq 
Əliyev 2001-ci ildə kik-boksinq üzrə birinci dərəcəli və uşu üzrə beynəlxalq 
dərəcəli hakim rütbəsinə layiq görülmüşdür.

2001-ci il sentyabrın 22-də Yasamal rayonunun stadionunda müstəqilliyimizin 
10 illiyinə həsr edilmiş "Sağlamlıq spartakiadası - 2001" - in açılış mərasimi 
olmuşdur. Mərasimdə rabitə naziri Nadir Əhmədov Rabitə Nazirliyinin 
rabitəçilərin sağlamlığına, bu sahədə mühüm rol oynayan idmana göstərdiyi 
qayğıdan, gələcəkdə bu istiqamətdə daha geniş işlər görüləcəyindən danışmışdır.

Nazir möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi, 
gənc nəslin sağlam və gümrah böyüməsində idmanın inkişafına göstərdiyi xüsusi 
diqqət və qayğıdan bəhs etmiş, son illər idman sahəsində aparılan uğurlu işləri və 
əldə olunan nailiyyətləri Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin 
idmançılar üçün yaratdığı əlverişli şəraitin nəticəsi kimi qiymətləndirmiş, indi 
gənclərimizin hər an ölümlə üzləşə biləcəyi döyüş bölgələrinə deyil, beynəlxalq 
yarışlarda iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrinə yola salındıqlarını görüş 
iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır.
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Gərgin idman şəraitində keçirilən spartakiada yarışlarında ümumi xal hesabı ilə 
BTRİB-in idmançıları 1-ci, "Teleradio" İB-nin idmançıları 2-ci, "Aztelekom" İB- 
nin idmançıları isə 3-cü yerə çıxmışlar.

Ayrı-ayrı növlər üzrə də çempionlar müəyyənləşdirilmişdir. Mini-futbol üzrə 
BTRİB, nərd və şahmat üzrə "Teleradio" İB, dama üzrə "Aztelekom" İB, stolüstü 
tennis üzrə BƏHM, ağırlıqqaldırma üzrə HMİ, voleybol üzrə isə BTRİB qalib 
olmuşdur.

2001-ci ilin oktyabrında Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında boks üzrə dünya 
çempionatında "Rabitəçi" idman klubunun üzvü Rüfət Xayirbəyov 81 kiloqram 
çəki dərəcəsində dünya birinciliyinin bürünc medalım qazanmışdır.

Yeni əsrin ilk ili olmaqla bərabər, Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin 
10-cu ildönümünün qeyd olunduğu və "Rabitədə maliyyə ili" elan edilən 
2001-ci ildə rabitəçilərimizin fədakarlığı nəticəsində mühüm nailiyyətlər 
qazanılmışdır.

İl ərzində tarif gəliri proqnozu 382,5 milyard manat icra olunmuş, dövlət 
büdcəsinə rabitə sahəsi üzrə 182,1 milyard manat vəsait ödənilmişdir.

MDB ölkələri arasında birinci olaraq:
-Ölkənin bütün ərazisində internet xidmətlərindən istifadəyə imkan 

yaradılmışdır.
-Respublika ərazisində bütün yaşayış məntəqələrinin teiefonlaşdırılması 

başa çatdırılmışdır.
-Ölkə paytaxtında 103800 kanallı SDH rəqəmsal şəbəkə yaradılmışdır ki, bu 

da şəhərin 2010-cu ilədək ATS-lər arası birləşdirici xətlərə olan tələbatının 
təmin olunması deməkdir.

Bakı şəhəri və 52 rayon üzrə telefon növbəliyi ləğv edilmişdir.
"07" və "007" xidmətlərinin tam avtomatlaşdırılması nəticəsində 

kompüterlər vasitəsilə şəhərlərarası və beynəlxalq sifarişlər gözləmədən 
həmin an icra olunur.

Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıq xidmətləri üzrə əvvəlcədən ödənişli 
kart sisteminin tətbiqinə başlanmışdır.

Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik kabel sistemindən istifadə etməklə 
ilk dəfə olaraq optik kabellə Azərbaycanla Gürcüstan, Rusiya və Ukrayna 
istiqamətlərində birbaşa müasir rəqəmsal beynəlxalq rabitə təmin 
olunmuşdur.

Respublikanın rayon mərkəzlərində mənəvi cəhətdən köhnəlmiş ATS-Iərin 
müasir tipli elektron ATS-lərlə əvəz olunması tam başa çatdırılmışdır.

Bir sıra şəhər və rayon mərkəzlərində internet klubları fəaliyyətə 
başlamışdır.

Respublikanın şəhər və rayonlararası rabitə sistemində alternativlik 100 % 
təmin edilmişdir.

"09" və "009" sorğu məlumat sexinin işi tam kompüterləşdirilərək 
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respublikanın bütün ərazisi üçün vahid sorğu məlumat xidməti təşkil 
olunmuşdur.

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin bütün müəssisələri üzrə 
mühasibat uçotu, abunə şöbələri və texniki uçot tam kompüterləşdirilmişdir.

Abunəçi şəbəkəsində yüksək sürətli rəqəmli rabitənin təmin edilməsi üçün 
Bakı şəhərində ilk dəfə olaraq İSDH xidməti təşkil olunmuşdur.

AzTV-1 və I respublika radio proqramının peykdən qəbulu həyata 
keçirilərək bütün yaşayış məntəqələrində yayım 100 % təmin edilmişdir.

I Respublika radio proqramının "Azərin", "Araz" radio proqramının isə 
"Bakinternet" internet provayderlərinin imkanlarından istifadə etməklə 
dünyanın istənilən yerində internet vasitəsilə dinlənilməsi imkanı 
yaradılmışdır.

"Space" və "Lider" televiziya proqramlarının peykdən yayımı təmin 
edilmişdir.

Teleqramların kompüterlə avtomatik verilməsi Bakı şəhər poçt şöbələri, 
Lənkəran, Masallı, Gəncə, Abşeron, Sumqayıt, Şəki, Xaçmaz və Quba poçt 
filiallarında təmin olunmuşdur.

Pul baratlarının kompüterlə sürətli mübadiləsi Bakı, Abşeron, Gəncə, 
Quba, Masallı, Lənkəran, Şəki, Sumqayıt, Xaçmaz və Naxçıvan şəhərləri 
arasında təşkil edilmişdir.

Bakı və Sumqayıt şəhərlərində kuryer poçt xidməti təşkil olunmuşdur.
"Azərmarka" şirkəti tərəfindən orijinal süjetli 429 növdə poçt markaları və 

marka blokları buraxılmışdır.
Respublika üzrə telefon şəbəkəsində elektron ATS-lərin xüsusi çəkisi 1995- 

ci ildə 4,4 % idisə, 2001-ci ildə bu rəqəm 37,1 %-ə çatdırılmış, o cümlədən2001- 
ci ildə Bakı şəhərində elektron tipli ATS-lərin xüsusi çəkisi 41,2 % təşkil edir 
ki, bu da MDB ölkələri arasında ən yüksək nəticələrdəndir.

İmtiyazlı vətəndaşların mənzillərinə 1995-ci ildə 3100 ədəd telefon 
çəkilmişdisə, 2001-ci ildə 21166 nəfər imtiyazlı vətəndaş pulsuz olaraq 
telefonla təmin edilmişdir.

Rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 1995-ci ildə 90,2 min manat idisə, 
2001-ci ildə bu rəqəm 370 min manata çatdırılmışdır.

Azərbaycandan dünya ölkələri istiqamətində birbaşa peyk rabitə 
kanallarının sayı 1995-ci ildə 195 kanal olmuşdursa, 2001-ci ildə 881 kanala 
çatdırılmışdır.

Ümumdünya Poçt İttifaqının üzvü kimi dünyanın 41 ölkəsi ilə ikitərəfli poçt 
əlaqələri yaradılmış, 17 ölkə ilə pul baratları mübadiləsi həyata keçirilmiş, 
poçt müəssisələrində 33 növdə əlavə xidmətlər təşkil edilmişdir.

1995-ci ildə cəmi 9930 yeni telefon nömrəsi istifadəyə verildiyi halda, 2001- 
ci ildə 103874 yeni telefon nömrəsi istifadəyə verilmişdir.

2001-ci il ərzində 663 yeni iş yeri açılmışdır.
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İl ərzində Biləsuvar rayon çadır şəhərciklərində məskunlaşmış 20007 nəfər 
məcburi köçkünə 1259,5 milyon manatlıq yardım göstərilmişdir.

Bakı şəhərində ATS-21/22, ATS-94/95, ATS-77, ATS-93/98, ATS-38/39, 
ATS-45, ATS-57, həmçinin Ramana, Kürdəxanı, Rəsulzadə, Zığ, Bakıxanov, 
Balaxanı, Zabrat qəsəbələrində, Hövsan və Qala kəndlərində olan ATS-lərin 
nömrə tutumu genişləndirilmişdir.

Kənd telefon şəbəkəsində istismar müddətini başa vurmuş koordinat 
sistemli kommutasiya avadanlıqlarının ən müasir elektron avadanlıqlarla əvəz 
olunmasını təmin etmək məqsədilə "Kənd telefon şəbəkəsinin inkişaf 
konsepsiyası" hazırlanmışdır.

Abşeron rayonu Saray, Mehdiabad, Ceyranbatan, Goradil kənd EATS-ləri, 
Masazır və Novxanı kəndində REMUT stansiyaları, Şəki şəhər EATS-4, 
EATS-5, REMUT, Şəki rayonu Şorsu, Baş Göynük, Biləcik, Cumakənd, Baş 
Layski kənd EATS-ləri, Zaqatala şəhər EATS, Ağdam rayonu Quzanlı kənd 
EATS, Z.Tağıvev qəsəbəsi EATS, Lənkəran rayonu Liman qəsəbəsi 
EATS,Vilvan kənd ATS, Mingəçevir şəhər SES REMUT stansiyası, Qax 
rayonu Lələli, Şotavar kənd ATS, Qazax rayonu Çaylı, Cəfərli kənd ATS-ləri, 
Xaçmaz rayonu Mürşüd-Oba kənd ATS, Bərdə rayonu Mirzəxanlı kənd ATS, 
Beyləqan rayonu Aşıqlı-1 kənd ATS, Masallı rayonu Güllütəpə, Musaküçə 
kənd ATS-ləri, İmişli rayonu Qaragüvəndik kənd ATS, Yevlax rayonu 
Nərimanabad kənd ATS-nin tikintisi həyata keçirilmişdir.

Saatlı, Lənkəran, Qax, Şəki, Quba, Qusar, Samux, Dəvəçi, Beyləqan, 
Qazax, Oğuz, Gədəbəy, Yevlax rayonlarının bir sıra kəndlərindəki ATS-lərdə 
genişləndirmə işləri aparılmışdır.

Ağstafa şəhər Poylu RTVS-də 5 kvt-lıq 2 ədəd FM vericisi, Daşkəsən 
rayonu və Quba şəhər televiziya stansiyalarında 1 kvt gücündə FM vericiləri, 
Qazax rayonu Şıxlı RTS-də SRV-1 tipli 1 kvt gücündə orta dalğa vericisi, 
Astara rayonu Şümrüd və Şəmkir rayonu Yuxarı Çaykənd kəndlərində 1 vt 
gücündə TV vericiləri, Tovuz rayonu Həsənli və Qəribli kəndlərinin hər 
birində 10 vt-lıq TV vericisi, Oğuz rayonu Xaçmaz kəndində 100 vt gücündə 
TV vericisi quraşdırılmışdır.

Bakı şəhər 1 saylı poçt şöbəsi, Xaçmaz, Daşkəsən və Şəki poçtamtları, 
Qazax rayonu Qırmızı Körpü poçt şöbəsi əsaslı, Z.Tağıyev qəsəbəsi, 
Mingəçevir şəhər 1 və 5 saylı, Lənkəran rayon 3 saylı poçt şöbələri və Ağdam 
rayon Quzanlı kənd poçt şöbəsi isə təmir olunmuşdur.

Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin 10-cu ildönümü münasibətilə bir sıra 
rabitə obyektləri istifadəyə verilmişdir. İlk dəfə olaraq abonentlərə 
"AzTeleCard" əvvəlcədən ödənişli kartların tətbiqi ilə telefon danışıqları 
xidməti göstərilməsi təşkil edilmiş, Balakən şəhərində, Yevlax rayonunun 
Balçılı, Ağstafanın Tatlı, Şəkinin Oxud, Goranboyun Borsunlu, Bərdənin 
Mustafaağalı, Qazağın Daş Salahlı, Masallının Göyəçöl, Oncakələ, Xıl,
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Beyləqanın Xalac kəndində, Bakının Bilgəh, Çeyildağ, Lökbatan və Biləcəri 
qəsəbəsində müxtəlif tutumlu ATS-lər, Qaradağ Telefon Qovşağında müasir 
üslubda abunə şöbəsi tikilib istismara verilmiş, Ucar şəhər, Xaçmaz, Kürdəmir 
və Ağdaş mərkəzi ATS-ləri, Goranboyun Hacılı, Zaqatalanın 2-ci Tala, 
Balakənin Qabaqçöl, Beyləqanın Çəmənli, Ağsunun Ərəbuşağı, Bərdənin 
Otuzikilər və Həsənqaya, Qazağın 2-ci Şıxlı, Yevlağın Yuxarı Qarxun, 
Zaqatalanın 3-cü Tala kənd ATS-lərinin nömrə tutumu genişləndirilmişdir.

Zaqatalada poçt filialı, Lənkəranda mərkəzi danışıq məntəqəsi, Masallıda 
9 saylı poçt şöbəsi, Qazaxda Cəfərli kənd poçt şöbəsi müasir səviyyədə təmir 
edilmiş, Füzulinin Qovşadlı kəndində səyyar poçt şöbəsi istifadəyə verilmişdir.

Şəki rayonu Cəfərabad RTS-də 1 kvt, Gədəbəy rayonunun kəndlərində isə 
150 kvt gücündə televiziya vericiləri quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Gürcüstanda azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə - Bolnisi rayonunun 
Kəpənəkçi kəndində 2vt gücündə TV vericisinin quraşdırılaraq istismara 
verilməsi nəticəsində rayonun Kəpənəkçi, Ağalar, İncəoğlu, Mığırlı və digər 
yaşayış məntəqələrində Azərbaycan televiziyasının 1-ci proqramının 
keyfiyyətli yayımı təmin olunmuşdur.

Konstitusiya günü ərəfəsində ümumi uzunluğu 215 km-dən çox olan 
Mingəçevir-Balakən magistral fiber-optik kabel xəttinin 21 km-lik 
Mingəçevir-Xaldan sahəsinin, Bakının Badamdar qəsəbəsində 512 nömrəlik 
ATS-in tikintisi, Gəncə Telekommunikasiya İdarəsində abunə şöbəsinin 
əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Gəncə şəhərində 54 və 55 saylı ATS-lərin hər 
birinin 1000 nömrə, Masallının Qızılavar kənd ATS-nin 100 nömrə 
genişləndirilməsinə imkan verən avadanlıqlar, Yeni televiziya qülləsində 
müasir FM antena sistemi quraşdırılmış, Bakıda 30 saylı poçt şöbəsi, 
Masallının 3 saylı və Xıl, Saatlının Şirinbəy kənd poçt şöbələri, İmişlinin 
Bəhrəmtəpə, Şamaxının mərkəzi poçt şöbələri estetik təmir edilmişdir.

Milli Dirçəliş günü münasibətilə Bərdə rayonunda iki müasir rabitə 
obyektinin - elektron tipli 7168 nömrəlik mərkəzi ATS-in, 512 nömrəlik 
Mollalı kənd ATS-nin tikintisi, Bakıda 20 saylı ATS-in bazasında 512 nömrə 
tutumu olan avadanlığın qurulması, Sumqayıtda 3 saylı ATS-in 3000 nömrə, 
Əli-Bayramlı ATS-in 1000, Qazax rayonunun Daşsalahlı kənd ATS-nin 200, 
Çaylı kənd ATS-nin 100, Masallının Yeyənkənd, Çaxırlı və Göyəçal, Tovuzun 
Düz Qırıxlı və Əlmərdanlı, Lənkəranın Sürük kənd ATS-lərinin 100, 
Zaqatalanın Danaçı və Yuxarı Çardaxlar kənd ATS-lərinin 50 nömrə 
genişləndirilməsi başa çatdırılmış, İsmayıllı rayonunda İvanovka radio- 
televiziya stansiyasında hündürlüyü 70 metr olan teleqüllə quraşdırılmışdır.

Ramazan bayramı günlərində Qusar rayonunda 3072 nömrə tutumuna 
malik müasir elektron tipli ATS istifadəyə verilmiş, daxili imkanlar hesabına 
Hacıqabul ATS-nin tutumu 1000 nömrə, Tovuzun Yanıxlı kənd ATS-i 50 
nömrə, Gədəbəyin Hacılar kənd ATS-i 100 nömrə, Neftçala ATS-i 100 nömrə 
genişləndirilmiş, Salyan TKQ-də abunə şöbəsi yenidən təşkil olunmuş,
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Bakıda ATS-32-də 512 nömrə tutumuna malik elektron avtomat telefon 
stansiyası quraşdırılmışdır.

Cəlilabad rayonunun Cəfərli, Dəvəçi rayonunun Çuxurzəmi, Şəki 
rayonunun Kiş, Şəmkir rayonunun Ələsgərli, Yardımlı rayonunun Alar 
kəndlərində Azərbaycan milli televiziyasının 1-ci proqramının keyfiyyətli 
vayımı üçün müxtəlif güclü müasir televiziya ötürücüləri quraşdırılaraq 
istismara verilmişdir.

Oğuz poçt filialının Sincan kənd şöbəsi, Ucar poçt binası, Qazax filialının 
Xanlıqlar poçt şöbəsi, Xaçmazın Uzun-Oba kənd poçt şöbəsi, Mingəçevir 
şəhərində 8 saylı, Tər-Tər rayonunda Söylən və Eloğlu kənd poçt şöbələri 
yenidən təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir.

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il bayramı ərəfəsində
Bakının Mehmandarov yaşayış sahəsində 3048, Qaraçuxurda 5000, Şərq bazarı 
yaşayış sahəsində 1920, Binəqədi və Balaxanıda 256, Qızıldaşda 512, NZS yaşayış 
sahəsində 1280 nömrəlik müasir tipli ATS-lər, 50 və 54 saylı ATS-lərdə tutumu 976 
nömrə, 56, 45, 91 və 94 saylı ATS-lərdə 500, 71 saylı ATS-də 512, 66 saylı ATS-də 
640 nömrə, Şəmkir şəhər ATS-də tutumu 1000 nömrə artırmağa imkan verən yeni 
avadanlıqlar quraşdırılmış, Şəkinin Kiçik Dəhnə kənd ATS-nin rekonstruksiyası 
başa çatdırılaraq 256, Qusarın Yuxarı Zeyhur kəndində 50, Qobustanın Poladlı və 
Ağstafanın Köçvəlli kəndində 100, Bərdənin Yeni Daşkənd kəndində 500 
nömrəlik yeni ATS-lər əhalinin istifadəsinə verilmişdir.

"Aztelekom" İB-nin inzibati binasında abunə şöbəsi və akt zalı müasir üslubda 
yenidən təmir olunmuş, Şəki - Xaldan fiber - optik kabel xəttinin tikintisi başa 
çatdırılaraq Şəki, Oğuz və Qax ATS-ləri Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik 
kabel magistralına qoşulmuşdur.

Şəmkir PF-nin mərkəzi şöbəsi, Tovuz və Ağsunun 1 saylı şəhər poçt 
şöbələri, Tər-Tərin Xoruzlu, Bəyim Sarov, Yevlağın Tanrıqullar, Qubanın 
Zərdoba, Tovuzun Əsrik, Balakənin Tülü, Hənfə, Qullar, Talalar, Göyçayın 
Alxaslı və Qaraməryəm kənd poçt şöbələri estetik təmir edilmişdir.

AzTV 1 -in yayım keyfiyyətini daha da artırmaq məqsədilə Lənkəranın 
Dryan və Goranboyun Buzluq kəndlərində 10 vt, Qaxın Sarıbaş kəndində 2 vt, 
Bərdə RTS-də 1 vt gücündə televiziya vericiləri quraşdırılmışdır.

10 il zaman baxımından elə də böyük vaxt deyil. Hər bir insanın, cəmiyyətin, 
xalqın göstərici meyarı zamanla deyil, həmin zaman ərzində əldə olunan 
uğurlarla ölçülür.

Müstəqilliyimizdən keçən 10 il ərzində ölkəmizdə ziddiyyətlər də, 
çətinliklər də, problemlər də, müstəqilliyimiz üçün təhlükələr də müşahidə 
edildi. Böyük tarixi hadisədən - xalqımızın müdrik oğlu Heydər Əliyevin 
yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələrdə ətalət buzu 
sındırıldı. Uzun illər boyu keçmiş sovet respublikaları arasında öz inkişafına 
görə axırıncı yerdə olan Azərbaycanı hələ 1970-1980-ci illərdə sənaye və kənd 
təsərrüfatında, tikintidə, elm, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, rabitə və digər
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sahələrdə görünməmiş sıçrayışla qabaqcıllar sırasına çıxaran böyük insanın 
zəngin təcrübəsi, gərgin əməyi, qurub-yaratmaq həvəsi qısa zaman kəsiyində 
yeni nailiyyətlərə zəmin yaratdı.

Müstəqillik qazandığımız az müddətdə rabitə sahəsində, xüsusilə son 5 ildə 
misilsiz uğurlar əldə olundu. Bu müvəffəqiyyətlər ölkə başçısının yaratdığı 
stabilliyin, əlverişli şəraitin, onun rabitəçilərə göstərdiyi müntəzəm qayğının 
bəhrəsi olmaqla yanaşı, həm də qeyd olunanlardan səmərəli istifadə edən 
rabitəçilərin gərgin əməyinin nəticəsidir. Möhtərəm prezidentimizin qayğısına 
əməli işlə cavab verməyi, onun apardığı uzaqgörən daxili və xarici siyasəti 
dəstəkləməyi özlərinə şərəf bilən rabitəçilər əldə olunan nailiyyətlərlə 
arxayınlaşmırlar.

Prezident Heydər Əliyevin - "Müstəqilliyi əldə etmək çətindir, onu qoruyub 
saxlamaq daha çətin və şərəflidir" - müdrik kəlamının mənasını düzgün dərk 
edən rabitəçilər müstəqil ölkənin müstəqil rabitəsinin yaradılması kimi mühüm 
vəzifəni icra etdiklərini düzgün anlayır, bu istiqamətdə daha yüksək zirvələr fəth 
etmək əzmi ilə çalışır və bundan sonra da ruh yüksəkliyi ilə işləyərək qarşıdan 
gələn yeni-yeni 10 illiklərdə daha böyük qələbələr qazanacaqlar.

Rabitə Nazirliyinin kollegiyası:

Əhmədov Nadir Alı oğlu - sədr
Bəybalayev Qəmbər Bəylər oğlu - üzv 
Cəfərov Nazim Kazım oğlu - üzv
Əliyev Sabir Süleyman oğlu - üzv
İsmayılov Radiq Carçı oğlu - üzv

Rabitə nazirinin müşavirləri:

Texniki məsələlər üzrə müşavir 
Poçt məsələləri üzrə müşavir 
Hüquq məsələləri üzrə müşavir

- Məmmədov İltimas Əhməd oğlu
- Məmmədov Novruz Qulu oğlu
- Rəhimov Rəfail Qulam oğlu

Rabitə Nazirliyinin idarə və şöbə rəisləri:

İşlər idarəsinin rəisi 
Telekommunikasiya şöbəsinin rəisi - 
Poçt şöbəsinin rəisi 
Mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi 
Maliyyə və əmək şöbəsinin rəisi 
Kadrlar şöbəsinin rəisi 
İnvestisiya şöbəsinin rəisi 
I və Səfərbərlik şöbəsinin rəisi

Rəhimov Siyahət Ağasəf oğlu 
Məmmədov Əflatun Məsim oğlu 
Osmanov Nuşrəvan Xudu oğlu 
Rüstəmov Oqtay Mirzə oğlu 
Şirinov Kərəm Abdulhaşim oğlu 
Useynov Tofiq Hüseynağa oğlu 
Bilalov Məmmədrəsul Yaqub oğlu 
Səmədov Elman Əjdər oğlu
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RABİTƏDƏN RAZILIQ

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi, əsaslı islahatlar aparılması, 
bazar iqtisadiyyatına keçid, ardıcıl və məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasətin 
yeridilməsi rabita sahəsinə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Möhtərəm 
prezidentimizin diqqət və qayğısı ilə son illər rabitədə aparılan genişmiqyaslı işlər, 
əldə olunan böyük nailiyyətlər respublika vətəndaşlarının ürəyincə olmuşdur. Milli 
rabitəmizin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, rabitə xidmətlərinin 
kəmiyyət və keyfiyyətinin artırılması, rabitənin əhaliyə . yaxınlaşdırılması 
cəmiyyətimiz tərəfindən müsbət qarşılanır və ölkə başçısının xalqımızın rifah 
halının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər yüksək 
qiymətləndirilir. Bunu vətəndaşların müraciətlərindən də aydın görmək olar.

Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti cənab Heydər ƏliyevəYusifzadə 

küçəsi 57a-da yaşayan gözdən birinci 
qrup əlillər tərəfindən açıq məktub

-Əziz və sevimli Prezidentimiz!
Yusifzadə küçəsində yaşayan əlil ailələrə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə 

Sizə minnətdarıq. Yataqxananın kabelləşdirilməsı və telefonlaşdırılması Rabitə 
Nazirliyi tərəfindən təmənnasız olaraq yerinə yetirildiyinə görə Sizə ən xoş 
arzularımızı bildirir və dövlətimizin bu çətin məqamında imkan tapıb əlillərin 
qayğısına qaldığınız üçün Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Biz inanırıq ki, 
prezidentimiz və onun sağlam fikirli komandası düşmən tapdağı altında olan 
torpaqlarımızı yaxın vaxtlarda geri qaytaracaqdır.

Hörmətli Prezident!
Mərhəmət həftəsində bizə töhfə etdiyiniz telefon əlil ailələrin hədsiz sevincinə 

səbəb olmuşdur. Bıı sevinci bizə bəxş edən rabitə naziri Nadir Əhmədov 
cənablarına 37 birinci qrup əlilin və onların ailələrinin, eləcədə minlərlə gözdən 
əlilin adından ən səmimi təşəkkürlərimizi bildiririk.

Hörmətli Prezident! Sizə dövrümüzün Peyğəmbəri adının verilməsi də Sizin 
müdrikliyinizə və xeyirxahlığınıza əyani sübutdur. Sizi Novruz bayramı 
münasibətilə təbrik edir, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Əlillər adından 
İntiqam Əliyev, Qorxmaz Nəcəfov, 

A rif Nəcəfov, Cəfər Zeynalov və başqaları
Cəmi 36 imza
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# # # # # # # # # #

Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun 
Lökbatan qəsəbəsində şəhid 

ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 
Bünyadzadə küçəsi, İB ünvanda inşa 

edilmiş binanın sakinləri 
adından Azərbaycan Prezidenti 

Heydər Əliyev cənablarına müraciət

-Hörmətli Prezident!

Siz bizə, şəhid ailələri və Qarabağ əlillərinə daim diqqət göstərir, 
problemlərimizə qayğı ilə yanaşırsınız.

Qədirbilən xalqımız Sizin tutduğunuz siyasəti ürəkdən bəyənir, ağrılı-acılı 
dərdimiz olan Qarabağ problemini ədalətlə-xalqımızın mənafeyi naminə həll 
edəcəyinizə inanır.

Deputatımız-Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 1-ci vitse-prezidenti İlham 
Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində 
şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün inşa edilmiş bina Sizin-möhtərəm 
prezidentimizin bizə göstərdiyi diqqət və qayğının parlaq nümunəsidir.

30.06.99-cu il tarixdə binanın açılışı mərasimində Sizin-Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev cənablarının biz-mənzil sahiblərinə 
hədiyyə olaraq rabitə naziri cənab N. Əhmədova binanın telefonlaşdırılması və 
sakinlərin telefon aparatı ilə təmin edilməsi göstərişiniz bizi çox sevindirdi.

Göstərişin qısa müddətdə, həm də keyfiyyətlə yerinə yetirildiyinə- pulsuz 
telefon çəkildiyinə və telefon aparatı verildiyinə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk.

Mehdiyeva Yeganə- şəhid ailəsi, 
Novruzov Rəfael-Qarabağ əlili, 

Quliyev Nadir-Qarabağ əlili, 
Qəhrəmanova Ünınisə -şəhid ailəsi 

Cəmi 50 imza
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyev cənablarına

-Hamımızın sevimlisi, əziz və möhtərəm Prezidentimiz!
Sizin xalqın xilaskarı kimi müqəddəs və çətin bir vəzifəni şərəflə yerinə 

yetirməyiniz qəlbimizdə inam və ümid çırağını sönməyə qoymur, bizdə xoşbəxt 
gələcəyə güclü əminlik yaradır. Sizin məcburi köçkünlərə mütəmadi qayğınızı 
hər an görür və hiss edirik. Rabitə Nazirliyinin bizə göstərdiyi müntəzəm qayğı 
da məhz Sizin atalıq diqqətinizin tərkib hissəsidir. Rabitə naziri Nadir Əhmədov 
tez-tez çadır şəhərciklərində olur, problemlərimizlə maraqlanır, həyat 
şəraitimizin yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Rabitəçilər 
köçkünlərə hər ay 100 ton un paylayır, şəhərcikdə orta məktəblərə avqust 
ayında 100 ədəd sinif partası alınıb paylanmış, 9 məktəbin hər birinə kompüter, 
5-11-ci sin if şagirdləri üçün hər məktəbə 21 komplekt dərsliklər, musiqi məktəbinə 
musiqi alətləri, uşaq bağçaları üçün müxtəlif vəsaitlər və oyuncaqlar 
verilmişdir. Bütün şəhərciklərdə gündəlik qəzetlərin paylanması və bütün növ 
poçt xidmətlərinin təşkili təmin edilmişdir. 2 saylı çadır şəhərciyində işıq 
problemi həll edilib, bir ədəd transformator qoyulmuşdur. Son vaxtlar bizi ən çox 
narahat edən bir məsələ də öz həllini tapmışdır. Belə ki, bütün şəhərciklərdə 
quraşdırılmış vaqon evləri və orta məktəbin sinif otaqlarının dam örtüyü 
çürüdüyündən ağır vəziyyət yaranmışdı. Qışa hazırlığın təmin edilməsi 
istiqamətində vaqonların və sinif otaqlarının dam örtüyü təmir edilmişdir.

Möhtərəm ölkə başçısı!
Bu qayğı və diqqətə görə Sizə və Sizin müdrik göstərişlərinizi daim ləyaqətlə 

yerinə yetirən rabitə nazirinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Dərin hörmət və ehtiramla, 
Biləsuvar rayonunda yerləşən 

məcburi köçkünlər adından 2 saylı 
çadır şəhərciyinin sakinləri: 

H.Abbasov, N.Nəbiyev,
İ. Quliyev, R.İbrahimov 

Cəmi 29 imza
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-Hörmətli Nazir!

Yasamal rayon Əlillər Cəmiyyətinin İdarə Heyəti nəzərinizə çatdırır ki, 1998-ci 
ildə Yasamal rayon rabitə qovşağı 1456 nəfər əlilin yaşadığı mənzillərə 
təmənnasız telefon çəkilməsinə nail olmuşdur.

Respublikamızda iqtisadi çətinlikləri nəzərə alsaq bir il ərzində bu sayda əlil 
ailəsini sevindirmək böyük xeyirxahlıq və Allaha xoş olan bir işdir.

Yasamal rayon Əlillər Cəmiyyətinin İdarə Heyəti rabitə qovşağının gördüyü bu 
işi yüksək qiymətləndirir və qətiyyətlə bildirir ki, bu qayğı möhtərəm 
prezidentimizin daimi diqqətinin və Sizin işə tam qətiyyətlə, məsuliyyətlə 
yanaşmağınızın nəticəsidir.

Hörmətli Nadir müəllim!
Buna görə də Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir, cansağlığı, gələcəkdə 

əlillərə, kimsəsizlərə və imkansız insanlara köməyinizin daha çox olmasını 
arzulayırıq.

Hörmət və ehtiramla, 
Yasamal rayon Əlillər 

Cəmiyyəti İdarə 
Heyətinin sədri 

N.Mirzəyev

-Hörmətli Nazir!
Zərdab rayonundan respublikamızın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi 

bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə 130 nəfərdən artıq şəhid, 56 nəfər əlil 
olmuş və 400 nəfərdən çox veteran vardır. Torpaqlarımız uğrunda gedən 
döyüşlərdə öz canlarını qurban verən və sağlamlıqlarını itirənlərə möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının verdiyi qiymət və bu istiqamətdə 
Rabitə Nazirliyinin qayğısı qəlbimizi minnətdarlıq hissi ilə doldurur. İndiki çətin 
şəraitdə şəhid ailələrinə, Qarabağ əlillərinin 30 nəfərinə, veteranlardan 20 
nəfərinə növbədənkənar və güzəştli telefon çəkilməsi bu dediklərimizin əyani 
təsdiqidir. Məhz buna görə də Sizə və bu işdə fəallıq göstərən bütün rabitəçilərə 
dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.

Hörmət və ehtiramla, 
N. Ye diyar ov 

Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti 
Zərdab şöbəsinin sədri

Gürcüstan Respublikasının 
Marneuli rayonunun Qaçağan 
kənd əhalisi adından məktub

-Cənab Nazir!
Məlumunuz olsun ki, Qaçağan kənd əhalisinin çox hissəsi Azərbaycan 

televiziya verilişlərindən istifadə edə bilmirdi. Ona görə də Azərbaycanımızın 
mədəni həyatından, onun daxili və xarici siyasətində baş verən hər hansı 
informasiyadan təcrid olunmuşduq. Sizin yaxından göstəriş və köməyiniz 
sayəsində 20 aprel 1999-cu ildə "Teleradio" İB-nin işçiləri kəndimizdə 5 km 
radius dairəsini əhatə edən yeni qəbuledici teleantena düzəltdilər. Artıq 5 minlik 
Qaçağan kənd əhalisi Azərbaycanın televiziya proqramında nəzərdə tutulan 
verilişlərə sərbəst baxa bilir. Bu işdə Sizin fədakarlığınız əvəzolunmazdır.

Sizin qaçağanlılara etdiyiniz bu yaxşılıq hər bir qaçağanlı ailəsinin qəlbində 
həmişə yer tutmuşdur.

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, onun müdrik prezidenti, türk dünyasının 
liderlərindən biri, Böyük Türk dünyasının atası Mustafa Atatürk adına mükafata 
layiq görülmüş Heydər Əlirza oğlu Əliyev cənablarının apardığı məqsədyönlü 
işləri gözlərimizlə görüb, qulağımızla eşitmək imkanını bizə Siz vermisiniz. Ona 
görə də bütün qaçağanlılar adından, onun ziyalıları və ağsaqqalları adından Sizə 
dərin minnətdarlığımızı bildirməklə, çox sağ olun deyirik. Allah Sizi hifz eləsin. 
Amin!

-Hörmətli Nazir!
imişli rayonu ərazisində yerləşən 1 və 2 saylı fin  şəhərciklərində 

məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün Sizin köməyiniz nəticəsində göndərilmiş 
hər cür avadanlıqla təchiz olunmuş rabitə evi bütün köçkünlər tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanmış və minnətdarlıq duyğuları yaratmışdır. Bu tədbirin həyata 
keçirilməsi əhalinin rabitə xidmətindən istifadəsi üçün əlverişli şərait 
yaratmışdır. İmişli rayon Telekommunikasiya Qovşağının kollektivi Sizin 
tapşırığınızın icrası üçün bütün imkanlardan səmərəli istifadə edərək rabitə 
xidmətinin fasiləsiz işləməsi istiqamətində əllərindən gələni əsirgəmirlər.

Bütün bunlara görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir, Sizə möhkəm 
cansağlığı, möhtərəm prezidentimizin göstərişlərinin yerinə yetirilməsi işində 
uğurlar arzulayırıq.
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Azərbaycan Respublikası 
rabitə naziri 

Nadir Əhmədov cənablarına

-30 ildən artıqdır ki, müəllim işləyirəm. Oğlum 1993-cü ildən hərbçidir. Döyüş 
bölgəsində "N" hərbi hissədə komandir işləyir. Gedib-gəlmək həm oğlum üçün, 
həm də ailəmiz üçün ağır idi. Bu çətinlik başda Nadir Əhmədov olmaqla sizin 
rabitə işçiləriniz tərəfindən aradan qaldırıldı. Evimizə telefon xətti çəkildi. Özü 
də 3 oktyabr-Müəllim günü. Bu təbrik, bu hədiyyə 30 ildə aldığım bütün 
mükafatlardan qiymətli oldu. Məhz buna görə də Sizə və ətrafınıza topladığınız 
saf, təmiz işgüzar kollektivinizə bütün müəllimlər adından, ailə üzvlərimiz 
adından təşəkkür edirəm. Allah Sizi hifz eləsin!

K. Əhmədova 
Həziabad kənd 

orta məktəbinin 
müəllimi

ФФФФФФФФФФ

-Hörmətli Nadir müəllim!

Mən ahıl bir qadınam. Ömrümü rabitəyə həsr etmişəm. İşlədiyim uzun 
müddətdə çoxlu nazirlər, rəhbər işçilər görmüşəm. Lakin mən Sizin qədər insana 
doğma münasibət, qayğı göstərən, vətəni və xalqım çox sevən nazir görməmişəm.

Ulu Tanrı möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarına kömək olsun 
ki, Sizi Azərbaycan rabitəsinə nazir, biz köçkünlərin qayğıkeşi göndərib.

Allah Sizə yar olsun, xeyirxah fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar diləyirəm.

Bahar Bəşirqızı, 
Zəngilan rayonundan 

məcburi köçkün
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ФФФФФФФФФФ
-Hörmətli Nazir!

Sizə məktub yazarkən- dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin məşhur bir 
kəlamı yadıma düşdü:

"Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zər-xara ".
Doğrudan da dahilərin dediyi kəlamlar bizim üçün həmişə bir mayakdır.
Cənab Nazir, Sizin yenicə müstəqillik qazanmış xalqımıza göstərdiyiniz rabitə 

xidməti haqqında həm mətbuatda, həm də radio və televiziyada çox eşitmişdik. Bir 
var eşidəsən, bir də var görəsən, şahidi olasan. İndi biz Şəmkirin ən ucqar 
kəndində rabitə işinin necə uğurla həyata keçdiyinin şahidi olduq. Gözlədiyimiz 
gün gəlib çatdı. Bu, bir həqiqətdir ki, bizim gənclər uzaq ölkələrə gedir. Biz 
onlardan-gənclərimizdən, oğul və qızlarımızdan çox narahat idik. Şükür olsun 
böyük yaradana, Sizin göstərdiyiniz rabitə xidməti ilə indi dünyanın hər yeri ilə 
əlaqə saxlamaq olur. Bu iş bizə böyük bir mənəvi köməkdir.

Çox qısa bir müddətdə rayon mərkəzindən 60 kilometr uzaq olan kəndimizdə 
ən müasir rabitə yaradılmışdır. Sizə bu işinizə görə kənddə yaşayan 2000 
əhalinin təşəkkürünü bildirirəm. Allah Sizə kömək olsun!

Hörmətlə,
Kərəm Həsənov, Şəmkir rayonu, 

Tatarlı kəndi, müəllim

-Hörmətli Nadir müəllim!

Neçə il idi, biz -Lerik rayonunun Kirəvud ərazisinin əhalisi AzTV-l-in 
verilişlərinə həsrət idik. Bu məsələ ilə əlaqədar Sizə müraciət edildikdən sonra 
qısa müddətdə kəndimizdə yeni qurğu quraşdırıldı və istifadəyə verildi. Hazırda 
biz AzTV-l-in verilişlərini keyfiyyətlə izləyə bilirik. Belə bir qayğı və diqqətə görə 
Kirəvud kəndinin bütün sakinləri, o cümlədən ziyalılar adından Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Hörmətlə, 
Əvəz Məmmədov, 

Kirəvud kənd məktəbinin 
direktoru
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-Hörmətli Nadir müəllim!
Siz bizim- doğma yurd-yuvasından ayrı düşmüş insanların qayğıları ilə daim 

maraqlanır, problemlərimizin həllində, maddi və mənəvi yardımların 
göstərilməsində əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Sizin qayğınız nəticəsində mən 
ali təhsilimi davam etdirirəm, işlə təmin olunmuşam.

Dəvəçi rayonunun Qarabağlı qəsəbəsində məskunlaşmış Cəbrayıl rayonundan 
olan məcburi köçkünlər adından və öz ailəm adından Sizə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Biz əminik ki, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının 
müdrik fəaliyyəti nəticəsində tezliklə yurd-yuvamıza dönəcəyik.

Hörmətlə, 
Ramil Ağayev, 

Cəbrayıl rayonundan 
məcburi köçkiin

Milli Məclisin deputatı, Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının 
sədri Şahlar Əsgərov:

-Rabitəçilərimizin gərgin əmək, işgüzarlıq, işdə ciddi məsuliyyət nəticəsində 
qazandıqları uğurlar göz qabağındadır. Məni bir millət vəkili kimi ən çox razı 
salan Rabitə Nazirliyinin "plan xatirinə fəaliyyət" deyilən formadan bir növ uzaq 
olmasıdır. Belə ki, burada bütün tədbirlər düşünülərək, təhlil edilərək, zəruriliyi 
dərk olunaraq həyata keçirilir, həm də ürəklə, vicdanla. Nə vaxtsa dediyim fikri 
bu gün daha inamla təkrar etmək istəyirəm: "Nadir Əhmədovun başçılığı ilə 
Rabitə Nazirliyi zamanın nəbzini düzgün tutur". Rabitə nazirinin belə bir çağırışı, 
devizi, tələbi var: "Rabitəni insanlara yaxınlaşdırmaq". Bu deviz keçmiş 
şüarlardan çox fərqlidir-həyatidir, ülvidir, humanistdir. Qətiyyətlə deyərdim ki, 
rabitənin geniş ictimaiyyətin rəğbətini qazanmasında bu amil əsas rol oynayır...

Bugünkü rabitəni 5-6 il bundan əvvəlki rabitə ilə müqayisə etmək qeyri- 
mümkündür. Son illərdə çox sayda ATS-lərin modernləşdirilməsi, 
yeniləşdirilməsi, istifadəyə verilməsi, rabitənin bütün sahələrində elmi- texniki 
yeniliklərin tətbiqi təsdiq edir ki, rabitəmiz dövrlə tam ayaqlaşa bilir.

İnformasiya sahəsində də nazirlikdə faydalı işlər görülür. Rabitəmizin 
beynəlxalq arenaya çıxması, dünyanın hər yeri ilə rabitənin yaranması da bu
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deyilənlərin təsdiqidir...
Bizim informasiya magistralına çıxmağımız zəruri şərtlərdəndir. Bu cəhətdən 

informasiya savadsızlığının, kasadlığının ləğvində rabitənin rolu böyükdür. 
Həmçinin Rabitə Nazirliyi internetin inamlı addım atması, daha çox 
vətəndaşların ondan istifadə etmək imkanının yaradılması sahəsində fəaliyyəti 
gücləndirmişdir.

Arzu edirəm ki, rabitəçilərimiz yeni zirvələrə yüksəlsinlər, Azərbaycanın 
dünyanın rabitə sisteminə qoşulması kimi şərəfli işi inamla davam etdirsinlər. 
Geniş xalq kütləsi rabitəçilərə rəğbətlə yanaşır. Rabitəçilərin bu etimadı bundan 
sonra da doğruldacağına əminəm.

Millət vəkili, Sosial Rifah Partiyasının sədri Xanhüseyn Kazımlı:

-Cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən zəruri amillərdən biri də rabitədir. Hələ 
qədim zamanlardan insanların bu ünsiyyət vasitəsinə ehtiyacı və marağı böyük 
olmuşdur. M üxtəlif əşyalarla, tonqallarla, göyərçinlərlə, çaparlarla ifadə olunan 
rabitə mürəkkəb bir yol keçib, təkmilləşə-təkmilləşə bugünkü inkişaf səviyyəsinə 
çatmışdır. Hazırda rabitə ilə əlaqəsi olmayan insan təsəvvür etmək son dərəcə 
çətindir. Rabitə məişətimizə möhkəm daxil olmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən 
"Rabitə ölkənin sinir sistemidir" ifadəsi ilə tam razılaşıram. Rabitə təkcə fərdlər 
deyil, həm də ölkələr arasında intellektlərin çoxalmasına, sivilizasiyanın geniş 
miqyas əhatə etməsinə aparan yoldur.

Rabitəçi peşəsi xeyirxah, humanist, şərəfli və eyni zamanda son dərəcə məsul, 
çətin peşədir. Xeyirxahlıq və humanistlik bu sahənin bilavasitə insan amili ilə 
bağlılığındadır. Rabitəçilər insanların həsrətinə, intizarına, həyəcanlarına son 
qoymağa çalışır. Bir şerdə deyilir ki, rabitə, xüsusən telefon vasitəsi ilə 
"Əlçatmaz, ünyetməzlik qarşımızda çökür diz". Sözsüz ki, belə bir funksiyam 

yerinə yetirməyə qadir olan peşə həm də şərəflidir.
Hər birimiz müvafiq illər, müəyyən məqamlar keçib, bu yaşa, bu səviyyəyə 

çatmışıq. Yəni biz 30 il, 20 il, 10 il, həmçinin 5 il bundan əvvəl rabitəmizin 
durumunu xatırlayırıq və onun müasir vəziyyəti ilə müqayisəsini apara bilərik. 
Millət vəkili, partiya sədri kimi tez-tez insanlar arasında olur, seçicilərlə 
görüşürəm. Adamlar bir çox çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq ölkəmizdə 
bütün sahələrdə baş verən yeniliklərdən, tərəqqidən, müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən razılıqlarını bildirirlər. 
Eyni zamanda onlar nöqsanlara, kəm-kəsirlərə qarşı da qəti fikir söyləyirlər. Bu 
rəylər içərisində rabitəyə münasibət xüsusi ilə fərqlənir. Vətəndaşlar Rabitə 
Nazirliyinin fəaliyyətini təqdir edir, müstəqil respublikamızın müstəqil
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rabitəsinin yaradılmasında, rabitənin insanlara yaxınlaşdırılmasında görülən 
işlərdən razı qaldıqlarını bildirirlər.

Ümumiyyətlə, respublika üzrə, həmçinin Bakı və ə tra f kəndlərin 
telefonlaşdırılması üzrə ölkə başçısının göstərişlərinin uğurla yerinə yetirilməsi, 
teleradio yayımlarının genişləndirilməsi, təkcə respublikamızda deyil, eyni 
zamanda qonşu Gürcüstanda- soydaşlarımızın sıx məskunlaşdığı bölgədə də 
rabitə xidmətlərinin genişləndirilməsi diqqət mərkəzindədir.

Millət vəkili Şamil Qurbanov:

-Respublikamız təxminən telefonlaşdırılmış, müxtəlif rabitə xidmətlərinin 
keyfiyyətləri yüksəldilmişdir və bu istiqamətdə iş uğurla davam edir.
Səmimiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev 
cənablarının kadr siyasətində də uzaqgörənliyinə və müdrikliyinə aludə bir şəxs 
kimi, haqqında geniş məlumatım olan, rabitənin bütün sirlərinin mükəmməl 
bilicisi, işgüzar bir şəxs kimi tanıdığım Nadir Əhmədovun nazir təyin edilməsini 
böyük sevinclə qarşılamışam.

Rabitə Nazirliyi təkcə ölkəmiz daxilində deyil, onun hüdudlarından kənarda 
da soydaşlarımıza rabitə xidməti ilə əsaslı dəstək verir. Belə ki, 1998- ci ildə 
Gürcüstanın Dmanisi və Bolnisi rayonlarında, Marneuli rayonunun Qaçağan 
kəndində televiziya stansiyaları istismara verilməklə ilk dəfə olaraq bu ərazilərdə 
AzTV-1 və I  respublika radioproqramının normal yayımı təmin edilmişdir. 
Azərbaycan Rabitə Nazirliyi ilə Gürcüstanın Rabitə Nazirliyi arasında bu sahədə 
bağlanan müqavilələr işlərin daha da genişlənəcəyinə güclü inam yaradır ki, 
bu da cəsarətlə deyərdim ki, Azərbaycan dünyasına ən böyük xidmətlərdən 
biridir.

Millət vəkili Şaitdin Əliyev:

-Rabitə Nazirliyi möhtərəm prezidentimizin Bakı və onun ətraf kənd və 
qəsəbələrinin telefonlaşdırılması barədə müdrik tapşırığını ləyaqətlə yerinə 
yetirmişdir. Rabitə artıq ucqarlara da ayaq açmışdır.

İnamla deyərdim ki, son vaxtlar respublikada rabitə xidmətlərinin 
yaxşılaşmasında 70 ildə görülən işlərdən daha çox iş görülmüşdür. Biz yeni poçt 
şöbələrinin, ATS-lərin açılmasının, rabitə xidmətlərinin çeşidlərinin artmasının
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və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin şahidiyik. Şəxsən mən bir neçə rabitə 
obyektinin açılış mərasimində iştirak etmişəm. Bu təntənəli mərasimlərin 
iştirakçılarının çöhrələrindəki məmnunluğu gördükcə adamın qəlbi iftixar hissi 
ilə dolur. İnsanlar xeyli dəyişib. Onlar yaxşını pisdən, qurub-yaradam 
biganədən, başını girləyəndən seçməyi bacarır. Bu mərasimlərdə möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının, həmçinin rabitə nazirinin ünvanına 
söylənilən minnətdarlıqlar da bunu təsdiq edir.

Millət vəkili, eyni zamanda Əzizbəyov rayon sakini kimi rabitənin bugünkü 
vəziyyətindən razılığımı, həmçinin bütün seçicilər, bütün sakinlər adından 
respublikamızın rəhbərliyinə, Rabitə Nazirliyinə dərin minnətdarlığımı bildirir, 
onlara vətənimizin, dövlətimizin, xalqımızın gələcəyi naminə apardıqları şərəfli 
işdə uğurlar diləyirəm.

# # # # # # * * # #

Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə:

-Həqiqətən də respublikamızda rabitənin ildən-ilə inkişaf etdiyi, xidmət 
səviyyəsinin yüksəldiyi bizə yaxşı məlumdur. Bu işdə rabitə naziri Nadir 
Əhmədovun tələbkar, bacarıqlı, işgüzar mütəxəssis kimi rolunu xüsusi 
vurğulamaq istərdim.

Bakı və ətraf rayonların tam telefonlaşdırılması haqqında ölkə başçısının 
göstərişlərinin uğurla icrası, neqativ hallara qarşı gərgin mübarizə, qarşıya 
qoyulan tələblərlə ayaqlaşa bilməyən kadrlara qarşı ciddi tədbirlərin 
görülməsi, rabitənin əhali ilə sıx əlaqəsi və başqa tədbirlər vətəndaşların bu 
sahəyə münasibətini xeyli dəyişmişdir. Buna əyani misal olaraq Bakı şəhərində 
telefon rabitəsinin xeyli yaxşılaşdığını, ətraf ərazilərə telefon xətlərinin 
çəkilməsini müsbət hal kimi qiymətləndirmək olar.

Müstəqil dövlət quruculuğu hər birimizdən, o cümlədən rabitəçilərdən böyük 
əzmkarlıq tələb edir. Əminəm ki, rabitəçilər bu tarixi tələbi düzgün dərk edib, 
möhtərəm prezidentimizin rabitəyə verdiyi yüksək qiymətə, rabitəçilərə göstərdiyi 
böyük qayğıya əməli işləri ilə cavab verəcəklər. Hər birinizə bu müqəddəs yolda 
uğurlar arzulayıram.
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Millət vəkili Tapdıq Kamalov:

- Respublikada rabitəçilərə rəğbət böyükdür, onların işgüzarlığı hamıya bəllidir. 
Bu cəhətlərə istinadən demək olar ki, görüləsi işlər də çoxdur. Rabitəmiz qonşu 
ölkələrlə müqayisədə xeyli öndə olsa da, inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə 
çatdırılmalıdır. Heydər Əliyev cənabları dediyi kimi "Müstəqil ölkənin müstəqil 
rabitəsi olmalıdır". Bu zirvəyə çatılacağına əminəm.

Rabitə Nazirliyi haqlı olaraq dövlət qeydiyyatından keçməmiş elektromaqnit 
şüalanma mənbələri sayılan rabitə vasitələrinin qurulması və istismarı, 
radioelektron, radiorabitə vasitələrinin və yüksəktezlikli qurğuların istehsalı, əldə 
edilməsi, idxalı, istifadəsi və qeydiyyatı qaydalarının pozulması, 
sertifikatlaşdırılmamış rabitə vasitələrindən istifadə edilməsi və ya rabitə 
xidmətlərinin işə buraxılması hallarına qarşı ciddi mübarizə aparır. Bu, yalnız 
dövlət mənafeyinə, ümumi mənafeyə xidmət edir.

Millət vəkili Kərəm Əliyev:

- Son illər rabitə sahəsində əsil dönüş yaradılmışdır. Biz yüzlərlə yeni rabitə 
obyektlərinin istifadəyə verilməsinin şahidiyik. Möhtərəm ölkə başçısının Bakı və 
Bakıətrafi yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması barədə verdiyi tapşırığın 
rabitəçilər tərəfindən uğurla yerinə yetirilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, radio və televiziya verilişləri yayımının genişləndirilməsi və başqa 
cəhətlər bu dönüşün ifadəsidir. Seçicilərimlə görüş zamanı onların Rabitə 
Nazirliyindən razılıqları da bunu təsdiq edir.

Seçicilərim bir neçə rayonda məskunlaşmışdır. Biləsuvar rayonunda çadır 
şəhərciklərində də xeyli cəbrayıllı və füzulili yerləşdirilmişdir. Biləsuvara təhkim 
edilmiş Rabitə Nazirliyinin diqqət və qayğısı daha böyükdür. Bu ilin 6 avı ərzində 
5 çadır şəhərciyində məskunlaşmış məcburi köçkünlərə hər ay orta hesabla 100 
milyon manatlıq ərzaq paylanmışdır. Çadırların bəzilərində dam örtüyü təmir 
edilmiş, məktəbləri su ilə təmin etmək üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Çadırlara telefon çəkilməsi barədə Nadir müəllimə etdiyim xahiş çox sürətlə 
yerinə yetirilmişdir. Belə misalların sayını artırmaq olar. Rabitə nazirinin - 
torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olduqdan sonra 3 gün ərzində rabitə 
xidməti ilə tam təmin ediləcəkdir - vədi də şərə fə  yerinə yetiriləcəkdir. Buna 
əminik.
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Millət vəkili Rizvan Cəbiyev:

- Son illərdə rabitədə yaranmış dönüş hamımıza bəllidir. Qazanılan uğurlar elə- 
belə baş vermir. Bu müvəffəqiyyətlər sözsüz ki, cənab nazir Nadir Əhmədovun 
Rabitə Nazirliyində yaratdığı ciddi nizam-intizamın və sağlam ab-havanın 
bəhrəsidir. Bir həqiqət də vardır ki, hər hansı sahədə göstəricilərin müsbət və ya 
mənfi olmasında həmin sahəyə başçılıq edən şəxsin kimliyi, fəaliyyəti zəruri 
şərtlərdəndir. Lakin həmin sahədə işgüzar, sağlam qüvvələrin, bacarıqlı kadrların, 
peşəsinə vurğun insanların olması da zəruridir. Bir millət vəkili kimi sevinirəm ki, 
respublikamızın rabitəsində belə bir vəhdət yaranmışdır. Bu vəhdətin bəhrəsi 
möhtərəm prezidentimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir: "Son illər 
Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan 
nəticələr təqdirə layiqdir".

Rabitədə qazanılan uğurların obyektiv dəyərləndirilməsi nəticəsində ötən ilin 
yekunlarına görə müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən "Paritet", 
"Məkan” və s. qəzetlərin keçirdikləri "Ən yaxşı nazirlik sorğıısu"nda Rabitə 
Nazirliyinin qalib gəlməsi də təsadüfi deyildir.

Bu cəhətlər təkcə müstəqil ölkəmizin daxilindəki rabitənin tənzimlənməsi ilə 
bitmir. İnkişaf eyni zamanda beynəlxalq miqyasda da özünü büruzə verir. Axı, 
telekommunikasiyanın yerində olması sivilizasiyanın yerində olması deməkdir. 
Rabitənin bütün növlərinin təmin olunduğu cəmiyyəti əsil sivilizasiyalı cəmiyyət 
adlandırmaq olar. Rabitə sistemində əlaqələrin yaranması iqtisadi əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə əsaslı təsir göstərən amillərdəndir. Bu nöqteyi-nəzərdən 
son zamanlar rabitəmizdə olan irəliləyiş, inkişaf dövlətimiz üçün, ölkəmiz üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın dünya miqyasında tanınmasında da 
rabitə sahəsinin müasir tələblər səviyyəsində olması mühüm rol oynayır. Bu da 
sözsüz ki, ölkə prezidentinin müdrik daxili və xarici siyasətinin bəhrəsidir.

Milli Məclisin üzvü kimi bir məsələni də açıqlamaq istərdim. Lazım olan vaxtda 
istənilən ölkə ilə və ya hər hansı ölkədən doğma diyarımızla müxtəlif rabitə 
əlaqələri, o cümlədən telefon əlaqəsi yaratmaq imkanı, açıq etiraf edim ki, adamda 
iftixar hissi yaradır. Rabitəmizdə bu istiqamətdə görülən işlərlə tanışam və bütün 
bunlar məni məmnun edir. Bu cəhətdən TAE (Trans-Asiya-Avropa) magistralını 
yüksək qiymətləndirirəm.

Yeri gəlmişkən, bir cəhəti də nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün 
sahələrdə etimad göstərilib məsul vəzifəyə irəli çəkilən şəxsin ona etibar edilmiş 
vəzifəyə məsuliyyətlə yanaşaraq, işdə əsaslı dönüş yaratması təkcə iqtisadi məsələ 
deyildir. İnsanlar müxtəlif olduğu kimi onların təfəkkürləri, təxəyyülləri, 
hadisələrə münasibətləri də müxtəlif olur. Zamanın diktəsini, dövrün tələblərini,
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tarixi-situasiyam düzgün təhlil edə bilməyənlər əksər halda təhrif olunmuş nəticə 
çıxarırlar. Bu da öz növbəsində adamların bədbinləşməsinə, şikayət y ə  
narazılıqlarına səbəb olur. 90-cı illərin əvvəllərini xatırlayaq. Ölkədəki xaos, 
dərəbəylik, adamların adi məişət ehtiyacının ödənilməməsi, hətta belə çörək qıtlığı 
bəzilərinin "belə müstəqillik nəyimizə lazımdır?'' kimi çox yersiz, bədbin 
düşüncələrinə rəvac vermişdi. Yaxud paytaxtımızın öz simasını itirmək təhlükəsi 
qarşısında qaldığı mərhələ və s. Bu qəbildən olan misalların sayını artırmaq 
mümkündür. Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının müdrik fəaliyyəti 
ilə sınaq dövrünün çətinlikləri tədricən1 aradan qaldırıldıqca, yəni inkişaf 
yarandıqca, adamların dünya görüşündə də dəyişiklik baş verir, insanlarda inam, 
gələcəyə nikbin baxış güclənir. Rabitəyə münasibətdə də belə bir vəziyyət 
yaranmışdır. Bir neçə ilə bundan əvvəl telefon çəkilişinə uzun illər minlərlə 
vətəndaş növbədə olduğu, saysız-hesabsız şikayətlər yarandığı halda, indi növbəlik 
yoxdur, telefon çəkilişinə dəvəti əks etdirən elanlarla rastlaşırıq. Məhz bunun 
nəticəsində minnətdarlıqla nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, seçicilərimlə görüşlər 
zamanı onlar rabitə xidmətlərindən həmişə razılıq edirlər.

Millət vəkili Aynur Sofiyeva:

-Nailiyyətlərimizdən söz düşəndə rabitə sahəsindəki uğurları xüsusi ilə qeyd etək 
istəyirəm. Həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq aləmdə özünə layiqli yer tutmaq 
istiqamətində rabitəmizdə görülən işlər geniş ictimaiyyətə bəllidir. Rabitəmizdə 
yaranmış dönüş, inkişaf barədə mənim təkcə abunəçi kimi deyil, həm də millət 
vəkili kimi lazımi məlumatım var. Seçicilərimlə görüş zamanı onlardan bir dəfə 
də olsa, rabitə xidmətindən şikayət eşitməmişəm. Əksinə, adamlar Rabitə 
Nazirliyinin fəaliyyətindən məmnun olduqlarını bildirirlər. Müşahidələrimdən 
başqa, televiziya verilişlərindən, kütləvi informasiya vasitələrindən də rabitənin 
uğurları ilə tanışam.

Rabitəçilərin bütün məqamlarda fəallığını da qeyd etmək istəyirəm. Seçkilər 
zamanı, Bakıda təbii fəlakət- zəlzələ baş verəndə rabitəçilərimizin nə qədər 
gərgin və ahəngdar işlədiklərini unutmağa haqqımız yoxdur. Bir sözlə, mən 
millət vəkili kimi rabitəçilərimizin gərgin və şərəfli əməyindən, Rabitə 
Nazirliyinin yeritdiyi inkişaf siyasətindən razıyam.

Hər lıansı bir sahənin nailiyyətlərinə diqqət yetirərkən idman sahəsinə 
münasibəti bir an olsun belə unutmuram. Axı, dövlətin, xalqın dünya miqyasında 
tanınmasında idman da az rol oynamır. İdman, bədən tərbiyəsi hamı üçün 
lazımdır. Bu, gənclərimiz üçün daha çox gərəkdir. Millətimizin fiziki sağlamlığı 
müstəqil ölkəmizin gələcəyi üçün zəruri şərtlərdəndir. İdman sahəsində 
qazanılan uğurlar təkcə idmanın gücünün təsdiqi deyildir. Bu, həm də dövlətin

:210

diinya birliyində yerinə, səviyyəsinə təsirdir.
Bütün bunları deməkdə məqsədim Rabitə Nazirliyində rabitə xidmətlərinin 

yüksəldilməsi ilə yanaşı, idmana xüsusi qayğının göstərilməsindən 
məmnunluğumu nəzərə çatdırmaqdır. Hər bir kütləvi iş kimi, idman da 
təşkilatçılıqdan çox asılıdır. Qayğı hiss edən idmançı əsasən öz nailiyyətlərini 
daha da artırmağa, etimadı doğrultmağa çalışır. Bu münasibət gənclərin daha 
yaxşı tərbiyə olunmasına, nümunəviliyinə təkan verir. Rabitə Nazirliyində 
idmana, bədən tərbiyəsinə yetirilən diqqət də bu mənada təqdirə layiqdir.

Rabitə Nazirliyinin "Rabitəçi" idman klubunun üzvlərinin idmanın bir çox 
növündə təkcə respublikamızda deyil, onun hüdudlarından kənarda da uğurla 
çıxış etmələri bütün azərbaycanlılar kimi məni də ürəkdən sevindirir. Rabitəçi 
idmançılardan Muradxan Fərzəliyevin sambo üzrə, Rüfət Xayırb əy ovun boks üzrə 
dünya çempionatının bürünc medalına layiq görülmələrində məhz Rabitə 
Nazirliyinin idmana göstərdiyi müntəzəm qayğı da az rol oynamır.

Eyni zamanda şahmatçıların idman fəaliyyətini izləyirəm. Rabitəçilərin 
sevimlisi Mehribanın bu yolda qətiyyətlə irəliləməsi məndə inam və iftixar 
yaradır. Yeniyetmə azərbaycanlı qızın beynəlxalq idman ustası kimi şərəfli bir 
ada layiq görülməsi həqiqətən də sevindiricidir. Bu günlərdə internetdə 
ölkəmizin şahmatçılarının dünya birinciliyində vəziyyəti ilə tanış olarkən 10 
yaşlı Turalın 2-ci turda qələbəsi mənə xüsusi ləzzət verdi. Məsələ burasındadır 
ki, Tural bu qələbəni Ermənistan idmançısı Zaven Andriasyanın üzərində 
çalmışdır.

Dünya çempionatı çox çətin və ciddi sınaqdır. Necə deyərlər, bu mötəbər 
yarışda dünyanın ən güclü idmançıları iştirak edirlər. Uzun illər biz Azərbaycan 
idmançısı kimi yox, sovet idmançısı kimi çıxış etsək də özümüzə məxsus 
nailiyyətlərimiz olub. Bununla belə, bizdə idman sistemi təzə-təzə formalaşır. 
Hörmətli ölkə başçısının bu sahəyə qayğısı, Milli Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti İlham Əliyevin səmərəli fəaliyyəti getdikcə öz bəhrəsini verir və 
verəcəkdir. Qəti əminəm ki, bu gün kövrək addımlar atan idmançılarımız, o 
cümlədən "Rabitəçi" idman klubunun üzvləri bir neçə ildən sonra dünyanı 
heyran edəcəklər.

Millət vəkili Səyyad Aran:

-Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının uzaqgörən, müdrik 
fəaliyyəti ilə Azərbaycan tarixi sınaqlardan üzü ağ çıxır, xoşbəxt gələcəyə 
doğru inamla irəliləyir. Bu müzəffər yürüşdə rabitəçilərin əməyi, payı az 
deyildir. Bu, təkzibedilməz faktdır. Elə hamımız üçün ən taleyüklü məsələ olan 
Qarabağ məsələsini götürək. Bildiyimiz kimi, Rabitə Nazirliyinin çox mühüm,
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təqdirəlayiq proqramı - erməni əsarətindən azad edilmiş ərazilərimizdə qısa 
müddətdə yüksək keyfiyyətli rabitə xidməti təşkil etmək proqramı vardır. Bunun 
necə məsul və şərəfli bir iş olduğunu düzgün dərk edirik. İnşallah, bu 
hadisələrin də şahidi olacağıq. Yəni torpaqlarımız qaytarılacaq, soydaşlarımız 
dədə-baba yurdlarına dönəcək, quruculuq işlərinə başlayacağıq. Rabitəçilərimiz 
həmişə olduğu kimi, bu mərhələdə də nümunə ənənəsini davam etdirəcək. Bu 
əmək rəşadətinin ədəbi personajları yaradılacaq. Onların arasında rabitəçilər 
də olacaq.

Son illər rabitədə qazanılan uğurlardan danışmazdan əvvəl bir neçə mühüm 
məqama toxunmaq istəyirəm. Hər şeydən öncə rabitəçilərin qazandıqları 
nailiyyətlərin möhtərəm ölkə başçısının yaratdığı sabitlik və əlverişli şəraitin 
bəhrəsi olduğunu düzgün dərk etmələri məni çox məmnun edir. "XXI əsrin 
rabitəsi-Heydər Əliyev!" devizi dərin mənaya malikdir. Bu, rabitəçilərin onlara 
müntəzəm qayğı göstərən, əməklərini qiymətləndirən Heydər Əliyev cənablarının 
istədiyi, arzuladığı kimi işləmələrində, yəni xalqa layiqli xidmət 
göstərmələrində, Azərbaycanımızın çiçəklənməsində fəal iştirak etmələrində 
özünü büruzə verir.

Digər bir vacib cəhət rabitə sahəsində yeni ab-havanın yaradılmasıdır. 
Burada hər şeydən əvvəl müstəqil ölkə vətəndaşlarının psixologiyası, 
dünyagörüşü formalaşdırılır-adamlar öz ölkəsinin, öz sahəsinin sahibi olduğunu 
və bunun məsuliyyətini düzgün anlayırlar. Biganəliyə, məsuliyyətsizliyə, neqativ 
hallara qarşı mübarizə və s. məhz belə münasibətin tərkib hissəsidir. Hər cür 
mənimsəmə, haram tikə qəbahətdir, bağışlanılmazdır. Qocaların, əlillərin, 
kimsəsiz şəxslərin, necə deyərlər, kasıb-kusubun son tikəsinə göz dikmək isə 
allahsızlıqdır. Mən pensiya və yardımların mənimsənilməsini nəzərdə tuturam. 
Rabitə Nazirliyinin belə hallara qarşı apardığı mübarizəni, həyata keçirilən 
əsaslı tədbirlər nəticəsində qazanılan və geniş ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanan uğurları həm millət vəkili, həm vətəndaş, həm yazıçı kimi təqdir 
edirəm.
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IV F Ə S İ L
RABİTƏ SAHƏSİ ÜZRƏ QƏBUL OLUNMUŞ NORMATİV 

AKTLAR, ƏSAS TEXNİKİ-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR

RABİTƏ HAQQINDA QƏBUL 
EDİLMİŞ HÜQUQİ-NORMATİV AKTLAR

1. Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı, № 143, 04.06.94

2. "Radiotezliklər üzrə" Azərbaycan Respublikası Dövlət Komissiyasının 
yaradılması haqqında Qanun, 15.08.96, № 484.

3. "Azərbaycan Respublikası Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının 
əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin qərarı, 03.10.96, 
№ 136.

4. "Rabitə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 20.06.1997.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında rabitə fəaliyyətinin təşkilati, 

iqtisadi və hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirir.
5. Azərbaycan Respublikası rabitə vasitələrinin və qurğularının mühafizə 

qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı, 19.12.97, 
№ 138 (qanunvericilik toplusu, № 6, 1997-ci, s. 1376-1330).

Bu qaydalar rabitə vasitələrinin və qurğularının mühafizə olunmasını 
tənzimləyən sənəddir. Rabitə vasitələri və qurğularının siyahısı bu qərarda 
göstərilmişdir.

6. "Azərbaycan Respublikası rabitə xidmətləri (beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, 
kənd, sellülar, peycinq, radiotrank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, 
sürətli poçt xidməti) fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının 
təsdiq edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin qərarı, 05.02.98, № 22.

Bu Qaydalar "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında", "Rabitə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunlarına, Azərbaycan Respublikası prezidentinin 1997-ci il 27 
yanvar tarixli 543 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti 
növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında" Əsasnaməyə və "Xüsusi 
razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi 
haqqında" 1997-ci il 4 oktyabr tarixli 637 nömrəli fərmanına əsasən 
hazırlanmışdır və rabitə xidmətləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi (bundan sonra lisenziya) qaydalarını müəyyən edir.

7. "Azərbaycan Respublikası poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən 
istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı, 
20.04.98, №  90.
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8. "Azərbaycan Respublikası rabitə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması 
qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında "Nazirlər Kabinetinin qərarı, 21.08.98, 
№ 175.

9. "Sellülar-səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan 
istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Qanun, 
30.03.99, № 638-IQ.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 5 fevral tarixli 22 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə xidmətləri 
(beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, sellülar, peycinq, radiotrank, kabel 
televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidməti) fəaliyyətinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları"na dəyişikliklər edilməsi haqqında, 
28.02.00, № 26.Ümumi rabitə şəbəkəsindən istifadə qaydaları, 31.08.99, № 141.

11. "Rabitə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi ilə 
əlaqədar inzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikası məcəlləsində 
dəyişikliklər edilinəsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30.03.99

12. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və 
Konstitusiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, 14.03.2000 (Qanun jurnalına əlavə, Elmi hüquq jurnalı 8 
(76) 2000, s. 12-13).

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 1992-ci il 
dekabrın 22-də Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş Nizamnaməsinə və 
Konvensiyasına, habelə 1994-cü il oktyabrın 14-də Kioto şəhərində imzalanmış 
düzəliş sənədlərinə qanunda göstərilən qeyd-şərtlərlə qoşulmuşdur.

13. Azərbaycan Respublikası hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında 
"Hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 24.04.2000 (Qanun 8 (76), 2000, s. 14.

14. "Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsinin təkmil'əşdirilməsi tədbirləri haqqında"
28.03.2000-ci il tarixli fərman.

15. "Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının 
Konfransını təsis etmək üçün Əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura 
qaydalarına qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 02.05.2000, 
(8 (76) 2000, s. 33).

Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il sentyabrın 7-də qəbul olunmuş 
Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis 
etmək üçün Əsasnaməyə və göstərilən konfransın 1995-ci il sentyabrın 6-da 
qəbul olunmuş prosedura qaydalarına qoşulması barədə.

16. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 5 fevral tarixli, 22 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə xidmətləri 
(beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, sellülar, peycinq, radiotrank, kabel 
televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidməti) fəaliyyətinə xüsusi
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razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilməsi haqqında",
22.05.2000, № 93.

17. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 5 fevral tarixli, 32 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası rabitə xidmətləri 
(beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, sellülar, peycinq, radiotrank, kabel 
televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidməti) fəaliyyətinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilməsi haqqında",
22.05.2000, № 93 Nazirlər Kabineti (Elmi hüquq jurnalı 7 (75) s. 125-126).

18. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı tənzimləmə məsələləri barədə Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin 29 avqust 2000-ci il tarixli 389 saylı fərmanı.

19. "Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Rusiya 
Federasiyasının prezidenti yanında hökumət rabitəsi və informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş 
imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə, 07.01.01, № 603-sərəncam.

20. "Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rusiya Federasiyasının hökuməti 
arasında hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş imzalamaq 
səlahiyyətinin verilməsi barədə, 08.01.01, № 607-sərəncam.

21. "Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rusiya Federasiyası hökuməti 
arasında 2001-ci il yanvarın 9-da Bakı şəhərində imzalanan sazişlərin 
müddəalarından irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə" Nazirlər 
Kabinetinin sərəncamı, 07.02.01, № 17-sərəncam.

22. "Azərbaycanda müasir rabitə xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsinin həyata 
keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı, 16.03.01.

Azərbaycan Respublikası müasir rabitə xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsini 
həyata keçirmək, rabitə vasitələri ilə məlumatların mübadiləsinin təşkili 
qaydalarını müəyyən etmək və bu sahədə yeni qanunvericilik aktlarının 
yaradılması məqsədilə.
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RABİTƏ NAZİRLİYİNİN QƏBUL ETDİYİ 
NORMATİV AKTLAR

1. Rabitə xidmətləri üçün tariflər preyskurantı № 125
2. Rabitə xidmətləri üçün tariflər preyskurantı № 125
3. Azərbaycan milli poçt rabitəsinin dirçəliş və 

inkişafı proqramı
Rabitə Nazirliyinin yerlərdəki səlahiyyətli nümayəndələrinin 
təsis edilməsi və vəzifə təlimatının təsdiq olunması haqqında

4. Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi kollegiyasının qərarı, 
11.03.98, № 01-"Rabitə işçilərinə güzəştlər haqqında"

5. Telefon rabitəsindən istifadə qaydaları
6. "Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyində, rabitə

idarə və müəssisələrində kargüzarlıq işinin təşkili və aparılması 
haqqında" təlimat

7. "Rabitə ustası" adı haqqında əsasnamə
8. Azərbaycan Respublikasının internet rabitəsinin inkişaf 

konsepsiyası
9. Rabitə Nazirliyinin vahid avtomatlaşdırma konsepsiyası
10. "Azərbaycan Respublikası ərazisində radiorabitə vasitələri 

və yüksəktezlikli qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi 
(qurulması), əldə edilməsi, istifadə edilməsi, xarici ölkələrdən 
gətirilməsi və raditezliklərdən istifadə olunması qaydaları 
haqqında" əsasnamə

11. "Rabitə Nazirliyi sistemində kompüterlərdə informasiyanın 
qorunması haqqında" təlimat

12. 1 saylı rabitə xidmətləri üçün tariflər preyskurantı -I hissə
13. 1 saylı rabitə xidmətləri üçün tariflər preyskurantı -II hissə
14. 1 saylı rabitə xidmətləri üçün tariflər preyskurantı-III hissə
15. Rabitə sahəsinə aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin vahid 

tarif- ixtisas sorğu kitabçası-hissə 58
16. "Rabitə Nazirliyinin 2001-ci ilin investisiya proqnozları" 

haqqında
17. 2000-ci ilin yekunları, 2001-ci ildə qarşıda duran vəzifələr 

haqqında
18. Rabitə Nazirliyinin yerlərdəki səlahiyyətli nümayəndələrinin 

telekommunikasiya və poçt sahələri üzrə 2001-ci ilin
I rübündə hesabatlarının qısa xronikası

1994-cü il 
■ 1995-ci il

1997-ci il

1997- ci il

1998- ci il

1999- cu il 
1999-cu il

1999-cu il
1999- cu il

2000- ci il

2000-ci il 
2000-ci il 
2000-ci il 
2000-ci il

2000-ci il

2000- ci il

2001- ci il

2001-ci il
216

1991 -2001-C İ İLLƏRDƏ RABİTƏ NAZİRLİYİ ÜZRƏ 
İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞ OBYEKTLƏR

№ O byektin adı O byektin gücü
1 9 9 1 - C /  İL ÜZRƏ:

- Ş ə h ə r  A T S -lə r i - cəm i: 2 1 7 1 2  №

O  c ü m lə d ə n :

1. A b şeron  rayonu zeytun s/z  № 1 , 3  telefonlaşd ırılm ası 512№

2. B akı şə h ə r i A T S -2 3 9 0 0 0  №

3. B akı şəh ər i A T S -5 6 350 0  №

4. Ş ək i şəh ər i A T S 1100 №

5. Q a zım əm m əd  A T S 3000  №

6. Ə li-B ayram lı A T S 1100 №

7. G ən cə  A T S -5 30 0 0  №

8. N aftalan  A T S -n in  g en işlən d irilm əsi 500 №

-K a b el x ə tlə r i-  cəm i: 14 km

0  cü m ləd ən :

1. B irləşd ir ic i x ə tt M incivan- Z əngilan -N axçıvan 14 km

- K ən d  rabitə şöb ələr i-cəm i: 8 ədəd

2. 0  cüm ləd ən : D Q V M 6 ədəd

3. X ız ı rayonu 1 ədəd

4. İsm ayıllı rayonu 1 ədəd

- K ə lb ə c ər  rayonu RTÖS 1 ədəd

-L ənkəran şə h ə r i yaşayış evi 1600 m 2/28  m ənzil

-M aştağa q ə s . A T S  binası 1 bina

-K ə lb ə c ə r  rayon rabitə qovşağı 1

- Q a zım əm m əd  qəs. R abitə qovşağı 1

- M asallı- stansiyada poçt d ə y işm ə  m ən təq əs i 1

1 9 9 2 -C l İL ÜZRƏ:

- Ş ə h ə r  A T S -lər i-cəm i: 3300  №

0  cü m ləd ən :

1. Bakı şəh ər i A T S -2 3 1000 №

2. Bakı şəh ər i A T S -5 6 500 №

3. K ə lb ə c ə r  A T S 1500 №

4. Ə li-B ayram lı rayonu H acıqəhrəm anlı A T S 300  №

-D a ş k ə sə n -K ə lb ə c ə r  radiorele xətti 6 1 ,5  km

-G ö y ça y  rayonu kənd rabitə şöb əsi 1 ədəd

1993-C Ü  İL ÜZRƏ:

-Ş ə h ə r  A T S -lər i - cəm i: 3 3 5 0 0  №

0  cü m ləd ən :

1. Ə li-B ayram lı şəh ər i A T S 1900 №

2. B akı şəh ər i A T S -9 3 /9 8 -in  rekonstruksiyası 2 0 0 0 0  №

3. B akı şəh ər i Y e n i Suraxanı A T S 1000 №

4. Y e v la x  rayonu X aldan q əs. A T S 1000 №

5. A ğ ca b əd i şə h ə r i A T S 2 0 0 0  №



6. Su m qayıt şəh ər i A T S 300 0  №
7. B akı şəh ər i A T S  G ü n əşli 2 5 0 0  №
8. B akı şəh ər i A T S -2 6 2 1 0 0  №

- K a b e l rabitə x ə t lə r i-c ə m i 2 0 5 ,5  km
O  cü m ləd ən :

1. G oran b oy-A ğcak ən d  K R X 33 km
2. B ak ı-S um qayıt K R X 2 9 ,5  km
3. B ərd ə-K ü rd əm ir  K R X 115 km
4. A ğ su -G ö y ça y  K R X 28 km

- X ız ı rayonunda kənd  rabitə şö b əs i 1 ədəd
- G ö y ça y  şəh əri y a şa y ış  evi 95 0 m 2/ l  6 m ənzil
-Q uba şəh ər i y a şa y ış  ev i 221 0  m :/3 6  m ənzil
-A ğ ca b əd i şəh əri RRQ 1
-B ey ləq a n  şəh ər i RRQ 1
-B ərd ə-G ö y ça y  RR X 60 km
-G oradil qəs. istirahət bazası 100 yer

1994-C Ü  İL ÜZRƏ:

-Ş ə h ə r  A T S -lər i-cəm i: 7 7 0 0  №
1. G ən cə  şəh ər i A T S -5 4 0 0 0  №
2. Bakı şəh ər i A T S -2 6 2 2 0 0  №
3. S iy ə z ə n  şəh əri A T S 1500 №

-K ürdəm ir-U car-Z ərdab K R X 5 3 ,5  km
-Sulu  T əp ə  qəs. Y ataqxana 762m :/1 2  m ənzil
-X ız ı-A ltıa ğ a c  RR X 4 6 ,5  km

1 9 9 5 -c l İL ü z r ə :
-------------------------------

-Ş ə h ə r  A T S-ləri - c əm i 8048 X»
0  cü m ləd ən :

1. A ğca b əd i A T S 1000 №
2. Sum qayıt şəh əri A T S b/k 900  №
3. Bakı şə h ə r i A T S -26  b/k 3000  №
4. S iy ə z ə n  şəh ər i A T S  b/k 2 0 9 6  №
5. X ızı şə h ə r i A T S 1052 №

-G öy ça y -A ğ d a ş K R X 28 km
-Sulu T ə p ə  qəs. Yataqxana 540  m :/l( )  m ənzil

1996-C l İL ÜZRƏ:

-Ş ə h ə r  A T S -lər i - cəm i: 18200 №
O  cü m ləd ən :

1. A T S -5  G ən cə  şəh ər i b/k 2 0 0 0  №
2. A ğ ca b əd i A T S b/k 200 0  №
3. Sum qayıt şəh əri A T S -6  b/k 5900  №
4. Bakı şə h ə r i A T S -2 6  b/k 270 0  №
5. S iy ə z ə n  şəh ər i A T S  b/k 600 №
6. M aştağa q ə sə b ə s i (B ak ı) A T S -5 5 300 0  №
7. Z irə q əs . (B akı) A T S -5 7 1000 №
8. N ax ç ıv a n  şəh ər i A T S 1000 №

K abel rabitə xətti U car-Z ərdab b/k 38,5 km

-B ak ıxan ov  q əs. Y aşayış ev i 2 5 4 4  m 2/4 0  m ənzil

-B ak ı şəh ər i R T V S 1 stansiya 16 kvt

-N aftalan  şə h . RTV S 1 stansiya

1997-C l İL ÜZRƏ:

"Aztelckom" İ В
1. A T S -6  Sum qayıt ş. 200 №

2. S iy ə z ə n  ş. A T S 900  №

3. K R X  Z ərdab-A ğcabədi 3 9 ,6  km

4. B akı ş. S.-Peterburq küç. N ərim an ov r-n yaşayış evi 673 5  m 2/81 m ənzil

5. B ev n ə lx a lu  səhərlurarası şəb ək . m odernləşd irilm əsi 7185  km

C Ə M İ: 1100 №

BTRİB
1. A T S  G ünəşli 6 4 0 X °

2. A T S -6 3 2 0 0 0  №

3. A T S -9 6  gen işlən d irilm əsi 800 X 9

4. A T S -7 3  gen işlən d irilm əsi 2 0 0 0  X9

5. A T S -2 0  H ovsan  q ə sə b ə si 1600X 9

6. A T S -4 6  Sah il q əsəb əsi 600 X9

7. A T S -6 0  gen işlən d irilm əsi 4 0 0 X 9

C Ə M İ: 8040  X9

"Azərpoçt" İB
1. İxtisasartırm a kursu üçün binanın təm iri

"Azorrabitəinşaat"LTB
1. Lökbatan qəs. yaşayış evi 1685 m 2/3() m ənzil

C Ə M İ: 9 1 4 0 X 9

I9 9 S -C İ İL ÜZRƏ:

BTRİB
56014 SA TS, 49  m ənzil v ə  3748 m : ümumi sahəsi olan yaşayış evi 5 6 0 1 4 X 9  15495 kanal

o  cüm ləd ən ;

1. Bakı səh ər in d ə  yeni quraşdırılm ış 40 /41  indeksli E A T S 1712 8 X 9  468 0  kanal

2. Bakı şəh ər in d ə  yeni quraşdırılm ış 30/31 indeksli E A T S 2 0 2 0 0  №  4 0 5 0  kanal

3. Bakı səh ər in d ə  77  indeksli A T S -in  g en işlən d irilm əsi 1280 №  405 kanal

4. Şərifli küçəsində xidməti ev, 3748 m : ümumi sahəsi olan 49 m ənzil

5. B akı ş. A T S 54 /5 9 1262 0 X 9  1560 kanal

6. B akı ş. A T S  5 0 /K -5 4 7 8 6  №  4 2 0 0  kanal

"Aztelckom "İ В
2 8 4 0  kanal, 4 3 ,2 k m  kabel rabitə xə tti, 3 0  m ənzil v ə  23 7 8  m 2 
üm um i sa h əs i olan  yaşayış ev ləri

3 0 8 6 2  X»

o  cü m ləd ən :

1. G əncə şəhərində ATS-6-nın genişləndirilməsi, S-12 ŞATS, 1170 kanal 768 0  №

2. Sum qayıt sə h ər in d ə  A T S -2-n in  gen işlən d ir ilm əsi- S -1 2 , 30  kanal 2 5 0 0  №

3. Quba şəhər ATS-nin stansiya qurğularının rekonstruksiyası, 480 kanal 5 1 2 0 X 9

4. D əvəçi şəhərində ATS-in stansiya qurğularının rekonstruksiyası, 180 
kanal

2 0 4 8  X9

5. O ü u z-S ək i f/o  kabel rabitə xətti 4 3 ,2  km

6. L ənkəran  şəh ər in d ə  yaşayış ev i - 237 8  m 2 sa h əli 30  m ən z il



7. A T S -4 2  v ə  A b şeron  rayonu kənd A T S -lər i i lə  stansiya  
qurğularının rekonstruksiyası, 5 7 0  kanal

716 8  №

8. Q ax rayonu A T S -n in  rekonstruksiyası, 2 2 0  kanal 204 8  №

9. O ğ u z  rayonu A T S -n in  rekonstruksiyası, 190 kanal 20 4 8  №
ю. D a x ili im kanlar hesab ına tik ilən  v ə  gen işlən d ir ilən  A T S -lə r 2 2 5 0  №

"Azərpoçt"DM
1. F üzu li rayonu H oradiz qəs. poçtam t binası

2. F üzuli rayonu Ə h m əd b əy li keç id  m ən təq əsin d ə  səyyar  p o çt  
şö b əs i

3. Ə z iz b ə y o v  Poçtam t binasının ə sa s lı təmiri

4. "A zərekspresspoçt"un idarə sah əsin in  yaradılm ası

5. Q ax P oçtam t binasının rekonstruksiyası

6. D ə v ə ç i  şəh ər in d ə  poçtam t binası

7. S iy ə z ə n  şəh ər in d ə  poçtam t binası

"Teleradio"İB
1. 45  ə d ə d  qurğu, o  cü m ləd ən  9 5  əd əd  peyk  qəbu led ic is i, 5 ədəd  

T V  v er ic is i, 2  ə d ə d  FM veric isi, T V  ötürücüsü - 2  ədəd , 
N a x ç ıv a n  TİRİ üzrə

1999-C U  İL ÜZRƏ:

"Aztelckom"İB o cüm ləd ən ;

6 5 ,3 3  km  fıber-optik kabel xətti 20326  №
1 . G ən cə  A T S -3 /7 11164 №
2. X anlar E A T S 3072 №
3. A b şeron  rayonu X o c a h ə sə n  q ə sə b ə s i 128№ /7 km
4. Q aradağ rayonu M üşfiqabad q ə sə b ə s i A T S 512 №
5. R ayonların  rayon v ə  kənd A T S -lərin in  rekonstruksiyası və  

g en işlən d ir ilm əsi
5450 №

6. Şək i rayonu K iş arası fiber-optik kabel 6,3 km
7. H acıqabul rayonu ilə  K alinovk a A T S  kabel xətti 52,03  km

Naxçıvan TİRİ
N a x ç ıv a n  M R -də te lefon  şə b ək əsin in  rekonstruksiyası 10816 №

1 . B T R İB  2 6 ,3 3  km fıber-optik kabel xətti 10456 №

o c ü m lə d ə n ,

2. B akı şə h ə r i M ehm andarov q ə sə b ə s i A T S 1952 №
3. B akı şə h ə r i Sahil A T S (rcm ut) 1536 №
4. B akı şə h ə r i A T S -45  g en işlən d irilm əsi 500  №
5. Zabrat (B alaxanı A T S) 5 12 №
6. Türkan q ə sə b ə s i A T S 512 №
7. A T S -7 7  A T S  quraşdırılm ası 1280 №
8. K ürdaxan ı A T S-nin  tutumunun artırılması 128 №
9. M ərd ək an  q ə sə b ə si Şim al D R E S -d ə  A T S quraşdırılm ası 1024 №
10. Q obustanda (Qaradağ rayonu) A T S  quraşdırılm ası 500 №
11. A T S -7 3 -d ə  A T S quraşdırılm ası 1000 №
12. B in ə q ə d i q ə sə b ə s i A T S 512 №
13. A T S -6 3  g en işlən d irilm əsi 1000 №
14. A T S -5 5 -5 3 -5 4  arası fıber-optik kabel 21 km

15. A T S -2 3 -2 6  arası fiber-optik kabel 5 ,33  km

"Azərpoçt"DM
1. Q uba şəh ər i poçtam t binası 1 ədəd

2. Q obustan poçtam t binası 1 əd əd

3. Q u sa r-S D K , B a lakən-P oçtb in a  v ə  Q azax-Q ırm ızı K örpü keçid  
m ə n təq ə lə r in d ə  səyyar poçt şö b ə lər i

4. O ğu z P oçtam t binasının rekonstruksiyası

5. A b şeron  P oçtam t binasının ə sa slı təm iri

2000-C İ İL ÜZRƏ:

Aztelekom İB
a. İn ves tis iya  qoyu luşu  h esa b ın a

1. M in g əçev ir  A T S -4 10496№

2. M in g əçev ir  A T S -5 7 4 2 4 №

3. Y e v la x  A T S 7 1 6 8№

4. X anlar rayonu X əqan i k ənd 5 1 2№

5. X anlar rayonu Q ırıx lı kənd 51 2 №

6. B akı B e y n ə lx a lq  v ə  Ş əh ərlərarası T e le fo n  Stansiyası 
(yen idənqurm a)

7. A b şeron  E A T S -4 2  gen işlən d ir ilm əsi 25 6 №

8. Q ax şəh ər i E A T S g en işlən d irilm əsi 2 5 6 №

9. Q usar şəh ər i A T S  x/q rekonstruksiyası (cü tləşm əd ən  ayrılm a)

10. L ənkəran A T S -5  x/q rekonstruksiyası (cü tləşm əd ən  ayrılm a)

11. L ənkəran A T S -5  binasının ə /təm ir i

12. Lənkəran E A T S -5  stansiya qurğularının rekonstruksiyası 5 0 2 4 №

13. A bşeron  rayonu Pereküşkül kənd 128№

14. A bşeron  rayonu Ç aylı kənd 128№

15. A bşeron  rayonu A şağı G ü zd ək  kənd 128№

16. A bşeron rayonu G üzdək kənd 128№

17. Ş ək i A şağı G öynük A T S 512№

C Ə M İ: 3 2 6 7 2 №

b. D a x ili im k a n la r h esab ın a

1. Şam axı şə h ə r i-  A T S gen işlən d ir ilm əsi 300№

2. G ö y ça y  şə h ə r i-  A T S gen işlən d ir ilm əsi 5 0 0 №

3. A ğstafa  şə h ə r i-  A T S g en işlən d ir ilm əsi 20()№

4. Q ə b ə lə  rayonu Zarağan k ənd  - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 50№

5. Q ə b ə lə  şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 100№

6. M asallı rayonu stansiya- M asallı A T S  100 ə v ə z in ə  500 50 0 №

7. M asallı rayonu H əsən li kənd  - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50№

8. M asallı rayonu X analion  k ənd  - A T S  tikintisi 100№

9. T o v u z  şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 4 0 0 №

10. Şəm kir şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əs i 100№

11. G oranboy rayonu C in li-B o lu slu  kənd  A T S  200  ə v ə z in ə  300 30 0 №

12. G oranboy rayonu D ə lm əm m ə d li - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 5 0 0 №

13. A ğ d a ş şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №

14. Ş ək i rayonu B ilə c ik  kənd  - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 50№



15. B e y lə q a n  rayonu M ilabad k ənd  - A T S g en iş lən d ir ilm əs i 50№

16. Q azax  rayonu H ü sey n b əy li k ən d  - A T S  tikintisi 150№
17. Zaqatala rayonu G ö y əm  k ənd  - A T S g en iş lən d ir ilm əs i 100№
18. İm işli rayonu M uradxanlı k ən d  - A T S  g en iş lən d ir ilm əs i 50№
19. İsm ayıllı rayonu K ürdm aşi k ən d  A T S 2 0 0  ə v ə z in ə  5 0 0 500№
20. K ü rd əm ir  şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №
21. Sabirabad şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 20 0 №
22. Sabirabad rayonu U laca lı k ənd  - A T S g en iş lən d ir ilm əs i 50№

23. Salyan  rayonu X urşud kənd - A T S  tikintisi 100№
24. N eftça la  rayonu B a n g ə  q ə sə b ə s i - A T S g e n işlən d irm əsi 100№
25. Q ax rayonu M arsan k ən d  - A T S  tikintisi 100№
26. Q ax rayonu Z ə m ə  k ən d  - A T S  tikintisi 50№
27. U car şə h ə r i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №
28. B a la k ən  şəh ər i - A T S  g en işlən d irilm əsi 2 0 0 №
29. Lerik rayonu M ondigah  kənd - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 50№
30. İm işli şəh ər i - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №
31. Q obustan rayonu N abur kənd - A T S  tikintisi 50№
32. M asallı rayonu Y en ik ən d  2 0 0  ə v ə z in ə  300 3 0 0 №
33. C əlilab ad  rayonu A dnalı kənd  - A T S  tikintisi 100№
34. O ğuz rayonu B aş D aşağ ıl kənd  - A T S tikintisi 100№
35. Q ax rayonu O ncalı kənd  - A T S  tikintisi 100№
36. Sam ux rayonu Çobanabdallı k ən d  - A T S (5 0 0 № -d ə n  6 0 0 № -d ək  

g en işlən d ir ilm əs i)
100№

37. Goranboy rayonu Xanqərvənd kənd - 200 əvəzinə A T S K -100/2000 4 0 0 №
38. Lerik rayonu S in gədulan  kənd 2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -1 0 0 /2 0 0 0 5 0 0 №
39. Astara rayonu Ş iyəkəran  kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0 №
40. Q usar rayonu - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 100№
41. G ö y ça y  rayonu Çaxırlı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 150№
42. X açm az rayonu Çarxı kənd -A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0№
43. B ey ləq a n  rayonu Türklər (Ş ərq ) kənd - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 5 0 №
44. C əlilabad  şəh ər i - A T S g en işlən d irilm əsi 600№>
45. Q ax rayonu Qiillük kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0 №
46. Y ardım lı şəh ər i - A T S  g en işlən d irilm əsi 2 0 0 №
47. Lerik rayonu S iyov  k ənd  - A T S g en işlən d irilm əsi 50№
48. Lerik rayonu Ə liabad k ənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0№
49. Astara şə h ə r i - A T S gen işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №
50. Astara rayonu Siyəkü kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 50№
51. O ğu z rayonu X açm az kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 5 0№
52. D ə v ə ç i  rayonu A ğalıq kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 5 0 №
53. Sam ux rayonu Y en ikənd  - A T S tikintisi 5 0 №
54. X açm az rayonu N izam i kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 5 0№
55. M asallı rayonu Q əriblər kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 5 0№
56. A bşeron rayonu Fatm ayı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50№
57. M asallı rayonu H əsən li kənd 200  № №  A T S -in  ə v ə z in ə  3 0 0 № №  

A T S K  1 0 0 /2 0 0 0  tipli A T S  tikintisi
3 0 0 №

58. B ey ləq an  rayonu Dünyam alılar kənd  2 0 0  № №  A T S -in  ə v ə z in ə  
4 0 0  № №  A T S K  100/2000 tikintisi

4 0 0 №

59. Sum qayıt A T S -7  stansiya qurğularının tikintisi 6 4 0 0 №

60. Qusar rayonu m ərkəzi A T S gen işlən d irilm əsi 100№

61. O ğuz rayonu Ç'alud kənd - A T S gen işlən d irilm əsi 50№

62. Q ax rayonu Sarıbaş kənd - A T S tikintisi 50№

63. Saatlı rayonu Qara-Nuru kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

64. M asallı rayonu Səm idxan kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50№

65. M asallı rayonu K ö h n ə  A lvadı kənd - A T S gen işlən d irilm əsi 2 0 0 №

66. M asallı rayonu T ə zə  A lvadı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

67. M asallı rayonu Yeddi O ym aq kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 10 0 №

68. Sam ux rayonu Sərkar kənd - A T S gen işlən d irilm əsi 100№

69. T ovuz ravonu A şağı A yıb lı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

70. T ovuz ravonu Xatınlı kənd - A T S g en işlən d irilm əsi 100№

71. Q obustan rayonu D ərəkənd - A T S tikintisi 50№

72. X açm az rayonu Qobuqıraq (M ursala Q ışlaq ) kənd  - A T S tikintisi 50№

73. Q uba rayonu Nərim anabad kənd ində 2 0 0  № №  ə v ə z in ə  5 0 0  № №  
A T S 1 0 0 /2000

500№

74. Şəm kir rayonu Kür qəs. 15 0 № №  A T S  ə v ə z in ə  3 0 0 № №  A T S  -  
10 0 /2 0 0 0 "

300№

75. T o v u z  rayonu M ülkülü kənd - A T S  tikintisi 20 0 №

76. A ğstafa  rayonu Sadıxlı kənd - A T S tikintisi 50№

77. Sam ux rayonu Qırmızı Sam ux k ən d in d ə  - A T S gen işlən d ir ilm əsi 50№

78. Q ax rayonu D əym əd ağlı kənd - A T S  tikintisi 100№

79. B eyləqan  rayonu Ç əm ənli kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50№

80. B ey ləqan  rayonu Ə linəzərli kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50№

81. Lerik rayonu Pirasora kənd - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50№

82. Lerik rayonu K ə lv ə z  kənd - A T S tik intisi 50№

83. Qax rayonu A ğça y  kənd - A T S  tikintisi 50№

84. Y ardım lı rayonu Bərean kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 50№

85. Y ardım lı rayonu Arus kənd - A T S gen işlən d ir ilm əsi 50№

86. M asallı rayonu B ədəlan  kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 200№

87. M asallı rayonu H işkədərə kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 100№

88. M asallı rayonu T əzək ən d  kənd ində 2 0 0 № №  A T S -in  ə v ə z in ə  
3 0 0 № № -lik  A T S K -1 0 0 /2000 300№

89. B ərd ə  şə h ə r  m ərk əzi - A T S  g en işlən d irilm əsi 200№

90. M asallı ş ə h ə r  m ərk əzi - A T S  gen işlən d irilm əsi 2 0 0 №

91. G oranboy rayonu Todan kənd - A T S  tikintisi 10 0 №

C əm i: 2 0 1 0 0 №

"A ztelekom " İB yekun: 52772  №

BTRİB
a. İn vestis iya  qoyu luşu  h esab ın a

1. B in əq əd i q əs . EATS 512№

2. R am ana qus. E A T S 2 5 6 №

3. Nardaran q əs. E A T S 512№

4. Z ığ  q əs. E A T S 512№



5. Pirşağı qəs. E A T S 512№
6. Sah il q əs. EATS 512№
7. R am ana südüçülük sov x o zu  E A T S 2 5 6 №
8. P irşağı 2 № -li südçülük so v x o zu  E A T S 2 5 6 №
9. A T S -5 3  stansiya qurğuların rekonstruksiyası 8 0 48№
10. A T S -5 3  xətt qurğuların cü tləşm əd ən  ayrılm ası

11. A T S  M üşfiqabad x ətt qurğularının gen işlən d ir ilm əsi

12. Sah il q ə sə b ə s i E A T S stansiya tikintisi 51 2 №
13. A T S -9 3 /9 8  K 9 SU P E R  N O D E  sistem in ə  k eç ir ilm əsi v ə  7 № №  

siqnallaşm anın  tətb iqi

14. A T S -7 7  SU PE R  N O D E  sistem in ə  k eç ir ilm əsi v ə  7 № №  
siqnallaşm anın  tətb iqi

15. B akı şə h . S D H  şə b ə k ə s in d ə  2 0 0 0 -c i il problem inin  h ə lli

16. Zabrat E A T S 5 1 2 №
17. A T S -7 7 12 8 0 №
18. M üşfiqabad E A T S 1 0 24№
19. A T S -9 3 /9 8 6 4 0 №
20. A T S -7 4 5 1 2 №
21. A T S -4 0 /4 1 8 7 2 №
22. R əsu lza d ə  q ə sə b ə s i A T S 51 2 №
23. A T S -50 /51 5 1 2 №
24. A T S -40 /41  I S D N 2 5 6 №
25. A T S -30 /31 5 1 2 №

C Ə M İ: 18 5 2 0 №
b. D a x ili im kan lar h esa b ın a

1. B ilg ə h  q əs . E A T S (Şim al D R E S çıxarılm ış) 51 2 №
2. Q obustan qəs. A T S K 5 0 0 №
3. S ə n g ə ç a l qəs. A T S K 2 0 0 №
4. A T S -4 5 -in  gen işlən d irilm əsi 50 0 №
5. A T S -6 3 -ü n  gen işlən d irilm əsi 1000№
6. Q ızıld aş qəs. A T S g en işlən d irilm əsi 4 0 0 №
7. A T S -2 0 -n in  gen işlən d irilm əsi 14 0 0 №
8. A T S -7 3 -10 0 0 № № , A T S -7 4  1000 № № ) gen işlən d irilm əsi 2 0 0 0 №
9. A T S -6 0  P SK  1000 (A T S  -3 2 -d ə ) 10 0 0 №
10. A T S -6 3  (A T S  - 6 6 /6 7 -d ə ) gen işlən d irilm əsi 4 0 0 №
11. Z irə A T S -5 7 -n in  gen işlən d irilm əsi 4 0 0 №
12. P S K -1 0 0 0  Badamdar 1 ()()()№
13. A T S -3 4 500()№

C Ə M İ: 14312№
BTR İB yekun 32832 №
Naxçıvan TİRİ

1. Şərur rayonu Şaxtaxtı kənd ində M S -2 2 4  tip liA T S 188№
2. Şərur rayonu K ərim b əy li k ən d in d ə M S -2 2 4  tipli A T S 188№
3. Şərur rayonu Çaqazir kənd ində M S -2 2 4 28№
4. B ab ək  rayonu Sirab kənd ində M S -128 tipli A T S 100№

5. C ulfa  rayonu Şurut kəndində M S -128 tipli A T S 12№

C Ə M İ: 5 1 6  №

"Teleradio" İB
1. İm işli şə h ə r i - te lev iz iy a  vericisi 5 kvt

2. N ax ç ıv a n  D u zdağ R T V S - FM radioverici 1,5 kvt

3. İsm ayıllı rayonu İvanovka kənd- 1 ktq 2 proqramlı FM  
radioverici

5kvt

4. Sərur, İbadulla-R T V S- FM radioverici 1 kvt

5. D ə v ə ç i  T V  stan siyasına  elektrik xətti 10 kv

6. O rdubad R T V S - FM  vericisi 1 kv

7. Füzuli rayonu Ə h m əd b əy li kənd- TV vericisi v ə  R TS-in tikintisi 1 kvt

8. Zaqatala şəh ər i - F M  vericisi 2 0 0  vt

9. O uba rayonu T ülər kənd T V S - te lev iz iya  vericisi 10 vt

10. B ərd ə  şə h ə r i - te lev iz iy a  vericisi 100 vt

11. Astara rayonu H am uşam  kənd- te lev iz iya  vericisi 10 vt

12. M in g əçev ir  şəh ər i - te lev iz iya  vericisi 1 vt

13. G ə d ə b ə y  rayonu X ar-Xar kənd - te lev iz iy a  vericisi 1 vt

14. C ulfa rayonu Şurut kənd - te lev iz iya  vericisi 10 vt

15. C ulfa  ravonu K ərim q u lu -D izə  - te lev iz iya  vericisi 10 vt

16. S əd ərək  q əs . - te lev iz iy a  vericisi 2 0 0  vt

17. S ə d ə r ək  q əs. -F M  vericisi 250  vt

18. Astara rayonu Ə sxanakəran - te lev iz iy a  vericisi 1 vt

19. Lerik rayonu K aqoy - te lev iz iya  vericisi 1 vt

20 . İm işli R T S-in  elektrik  təssərüfatında əsa slı rekonstruksiya

21 . N axçıvan  M R Ordubad şəh . A T R S-5/1  - T V  vericisi 5 kvt

22 . Şəm kir ravonu D ağ C əyir  kənd - "Monza" tipli T V  vericisi lOvt

23 . O uba ravonu Zıxır kənd  - "Elektronika" tipli T V  vericisi lOvt

24 . D a şk əsən  rayonu Qaraqullar kənd - "İtelko" tipli TV vericisi lOvt

25 . Ouba ravonu Adur kənd -"Elektronika" tipli T V  vericisi lOvt

26. Bakı sə h ə r i Z ığ  q ə sə b ə s i -"Elektronika" tipli 2 əd əd  T V  vericisi 40vt

27. Astara rayonu V aq o kənd - FTR T V  vericisi lv t

"Azərpoçf'DM
1. M ərkəzi P oçtam tm  fasadı və  baş ə m əliy y a t zalın ın  təm iri

2. Y ev la x  Poçtam tı

3. M in g əçev ir  Poçtam tı

4. Saray PŞ

5. Pirallahı PŞ

6. M ehdiabad PŞ

7. Ceyranbatan PŞ

8 X aldan PŞ

9. B iləcər i PŞ

10. N aftalan Poçtam tı

11. "Rabitə evi" 4-cü  m ərtəb ə

12. PD M  dam  örtüyünün təm iri v ə  istehsalat sa h əsin in  yen idən  
qurulm ası



13. L ənkəran  Poçtam tı

14. B ərd ə  Poçtam t binasın ın  ə sa s lı təm iri

15. Q usar Poçtam t binasın ın  ə sa s lı  təmiri

2 0 0 1 -C //L  ü z r ə :

"Aztelekom" İB
a. İn ves tis iya  qoyu lu şu  h esa b ın a

1. Ş ək i rayonu Şorsu kənd E A T S 128№

2. Ş ə k i rayonu B aş G öynük k ənd  EATS 512№

3. Ş ək i rayonu B ilə c ik  kənd E A T S 256№

4. Ş ək i rayonu C um akənd k ənd  E A T S 128№

5. Ş ək i rayonu B aş L aysk i k ənd  E A T S 512№

6. L ənkəran  rayonu L im an q ə sə b ə s i E A T S 1504№

7. Z .T a ğ ıy ev  E A T S (Su m qayıt şəh ər i) 2 0 4 8 №

8. A b şeron  rayonu Saray E A T S 512№

9. A b şeron  rayonu M ehdiabad E A T S 64 0 №

10. A b şeron  rayonu Ceyranbatan E A T S 512№

11. A b şeron  rayonu G oradil k ən d in d ə E A T S tikintisi 25 6 №

12. Ş ək i E A T S -5  üçün te le fon  kanalizasiyasın ın  tik intisi

13. M in g əçev ir  ş. Q R E S R E M U T  stansiyası 2 0 4 8 №

14. A b şeron  rayonu N ovxan ı k ən d in d ə R E M U T  stansiyası 51 2 №

15. Ş ə k i E A T S -5  üçün xətt qurğularının rekonstruksiyası

16. Ş ə k i 2 0 0 0  №  R E M U T  üçün  xətt qurğularının rekonstruksiyası

17. Ş ək i ş. stansiyalararası rabitə qurğularının tikintisi F o - 4 = 6 ,l  
km

18. Ş ək i E A T S -6  üçün x ətt qurğularının rekonstruksiyası

19. A b şeron  rayonu M asazır kənd ində R E M U T  stansiyası 512№

20. Ş ək i ş. M .Ə .R əsu lza d ə  k ü çəsin d ə  R E M U T  stan siyası üçün  
binanın tikintisi

21. Ş ək i ş. M .Ə .R əsu lza d ə  k ü çəsin d ə  4 0 0 0  №  tutum lu E A T S  
binasın ın  tikintisi

22. Şəki ş. E A T S-4 8 9 4 4 №

23. Ş ək i ş. E A T S-5 2 1 1 2№

24. Ş ək i ş. R E M U T 1952№

25. Zaqatala ş. E A T S 5008№

26. A ğd am  rayonu Q uzanlı kənd  E A T S 512№

27. B akı b ey n ə lx a lq  v ə  şəhərlərarası stansiyalarının  
gen işlən d ir ilm əsi

13800 ş/arası kanal 

42 0 0  beynəlxalq  kanal

28. G ən cə  R E M U T  stansiya qurğuların tikintisi 1024 №

29. Zaqatala E A T S üçün xətt qurğularının rekonstruksiyası 
(cü tləşm əd ən  ayırm a)

30. B a lakən  şə h ə r  E A T S stansiya qurğularının yen id ən  qurulm ası 20 0 0  №

31. B a lakən  E A T S cari x ə tt qurğularının rekonstruksiyası

32. B a lak ən  rayon T K Q  binasının k öm əkçi qurğularının tikintisi

33. B ərd ə  rayonu M ustafaağalı (B o y ə h m ə d li)  E A T S -in  tikintisi 128 №
34. B a lak ən  rayon T K Q  binasının tikintisi

35. B ərd ə  şəh ər i E A T S 7168№

36. B ərd ə  rayonu M ollalı kənd  E A T S -in  tikintisi 5 1 2 №

37. Qusar şə h ə r  EATS 3 0 7 2№

38. Trans-A siya-A vrop a (T A E ) fıber-optik  kabel xəttin in  tikintisi 
(quru h issə s i)

1 0 75 ,2  km

39. Şək i rayonu K içik  D ə h n ə  kənd E A T S 5 1 2 №

40. D ə v ə ç i  şə h ə r  EATS x ətt qurğularının rekonstruksiyası

C Ə M İ: 4 3 0 2 4 №

b. D a x ili im kanlar h esab ın a

1. Saatlı rayonu Qara Nuru kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 150№

2. L ənkəran rayonu H aftoni qəs. - A T S  g en işlən d irilm əsi 100№

3. L ənkəran rayonu V el kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 10 0 №

4. Ş ək i rayonu Oravaıı kənd - A T S g en işlən d ir ilm əsi 100№

5. Q ax rayonu A ğçay  kənd - A T S gen işlən d ir ilm əsi 5 0№

6. Qusar rayon m ərkəzi - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 100№

7. D ə v ə ç i rayonu Ə m irxanlı kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0№

8. B ey ləq a n  rayonu D ünyam alılar k ən d  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0 №

9. Q azax rayonu Çaylı kənd - A T S K  1 0 0 /2000  tikintisi 5 0 0 №

10. Q ax rayonu L ə lə li kənd  - A T S  tik intisi 50№

11. Sam ux rayonu Qarayeri kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 100№

12. B ərd ə  rayonu M irzəxanlı (K ö b ər) - A T S  tikintisi 50№

13. O ğuz rayonu K ərim li kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 50№

14. L ənkəran rayonu M am usta kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 100№

15. B eyləq an  rayonu A şıq lı-1  kənd - A T S K -10 0 /2 0 0 0  A T S tikintisi 2 0 0 №

16. Quba rayonu Q əcərzey id  kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0№

17. Q azax rayonu C əfərli kənd  - A T S  tikintisi 10()№

18. Qax rayonu Q aşqaçay kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 50№

19. Q ax rayonu Qum kənd - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50№

20. Q ax rayonu Şotavar kənd  - A T S tikintisi 10 0 №

21. O ğuz rayonu Yaqublu kənd - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50№

22. O ğuz rayonu K ərim li kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 5()№

23. M asallı rayonu M usaküçə kənd - A T S K -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -  
1 0 0 /2000  tikintisi

20()№

24. M asallı rayonu G üllütəpə kənd -A T S K -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -  
1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi

2 0 0 №

25. X a çm az rayonu M ürşüd-Oba kənd - A T S  tikintisi 100№

26. Q uba rayonu Çiçi kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 50№

27. G ə d ə b ə y  rayonu - m ərk əzi A T S  g en işlən d ir ilm əsi 10 0 №

28. Q azax rayonu Xanlıqlar kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 5()№

29. Q azax rayonu D əm irçilər  kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 5 0№

30. L ənkəran rayonu V ilvan kənd - A T S  tikintisi (A T S K -5 0 /2 0 0  
ə v ə z in ə  A T S K -1 0 0 /2000)

4 0 0 №

31. Y ev la x  rayonu N ərim anabad k ənd  - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50№

32. Y ev la x  rayonu N em ətabad kənd - A T S  tikintisi 100№

33. M ehdiabad-F atm ayı-G oradil arası FO  rabitə xəttin in  tikintisi 8,31 km

34. N o v x a n ı k ənd  A T S -ə  F O -2  kabelin in  ç ək ilm əs i 1,25 km

35. İm işli rayonu Q aragüvəndik kənd - A T S K -5 0 /2 0 0  tikintisi 5 0№



36. Q uba rayonu R u stov  kənd - A T S  g en işlən d irilm əsis i 50  №
37. B ərd ə  rayonu K ə lə n tər li k ənd  - A T S tikintisi 50  №

38. Q ax rayonu A şağı M alax k ənd  - A T S tikintisi 50  №
39. A ğ d a ş rayonu Q o lq əti kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 50 №

40. L ənk əran  rayonu O sakü çə k ən d  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 100 №
41. Q uba rayonu Ə rm əki kənd  - A T S  tikintisi 100 №

42. U car rayonu Q aradağlı kənd  - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 50  №
43 . U car rayonu B oyat kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 50  №
44. U car rayonu Q ulabənd kənd - A T S g en işlən d ir ilm əsi 50  №
45. Q obustan rayonu T ə k lə  kənd  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 50 №
46. C əlilabad  rayonu K ovuzbu laq  kənd - A T S  tikintisi 100 №
47. Sabirabad rayonu Y o lç u b ə y li kənd -A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50 №
48. Sabirabad rayonu Z ə n g ə n ə  k ənd  - A T S tikintisi 100 №
49. B e y lə q a n  rayonu Ə lin əzər li kənd  - A T S -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  

A T S K -10 0 /2 0 0 0  tipli stansiyasın ın  tikintisi 100№

50. Şəm kir rayonu Y e n i G ö y çə  k ənd  - A T S -n in  tikintisi 50  №
51. B ərd ə  şə h ə r  m ərk əz i - A T S  g en işlən d irilm əsi 100 №
52. Z aqatala rayonu G özbarax k ənd  •• A T S g en işlən d ir ilm əsi 50  №
53. Y ard ım lı rayonu A lar kənd - A T S  g en işlən d irilm əsi 50 №
54. B ərd ə  rayonu, 3 2 -lər  kənd  - A T S  g en işlən d irilm əsi 50 №
55. B a la k ən  rayonu Q abaxçöl k ən d  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0  №
56. X a çm az rayon m ərk əz i - A T S  g en işlən d irilm əsi 2 0 0  №
57. U car rayon m ərk əz i - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 100 №
58. G oranboy rayonu Q ız ıl-H acılı q ə sə b ə  - A T S  g en işlən d irilm əsi 2 0 0  №
59. Z aqatala rayonu Ə liabad k ənd  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 100 №
60. Z aqatala rayonu Ш -Tala kənd  - A T S g en işlən d ir ilm əsi 50 №
61. Y e v la x  rayonu Y uxarı Q arxun kənd - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 50 №
62. C əlilab ad  rayonu C əfər li kənd - A T S tikintisi 50  №
63. K ürdəm ir şəh ər  m ərk əz i - A T S  g en işlən d irilm əsi 2 0 0  №
64. Zaqatala rayonu II Tala k ənd  - A T S  g en işlən d ir ilm əsi 2 0 0  №

65. A ğd aş şə h ə r  m ərk əzi - A T S  gen işlən d ir ilm əsi 2 0 0  №
66. M asallı rayonu O n ca k ə lə  kənd  - A T S K  -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -  

1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi
100 №

67. M asallı rayonu G ö y əç ö l kənd - A T S K -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -  
1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi

100 №

68. M asallı rayonu X ıl kənd  - A T S K -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə  A T S K -  
1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi

100 №

69. B ərd ə  rayonu H əsən q aya  kənd - A T S g en işlən d ir ilm əsi 50 №
70. B ey ləq a n  rayonu X alac kənd - A T S  tikintisi 100 №
71. Y ev la x  rayonu B alçılı kənd - A T S  tikintisi 50 №
72. Ş ək i rayonu O xud kənd - E A T S tikintisi 312 №
73. Ş ək i rayonu B id ey iz  kənd  - A T S  tikintisi 50 №
74. Ş ək i rayonu İnçə kənd  - A T S g en işlən d irilm əsi 100 №
75. G oranboy rayonu X in a lı kənd - A T S gen işlən d ir ilm əsi 50 №
76. G oranboy rayonu Faxralı kənd  - A T S g en işlən d irilm əsi 50 №
77. G oranboy rayonu B orsunlu  k ənd  - A T S K -5 0 /2 0 0  ə v ə z in ə 100 №

A T S K -1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi

78 . M asallı rayonu X analion kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50 №

79. B ey ləq a n  rayonu Ç əm ən li kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50 №

80. İm işli rayonu Sərxanlı kənd - A T S  tikintisi 50  №

81. Q azax rayonu 2-ci Ş ıx lı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50 №

82. Q azax rayonu Daş Salahlı kənd -A T S  50/200  ə v ə z in ə  A T S K -  
1 0 0 /2 0 0 0  tikintisi

4 0 0  №

83. A ğsta fa  rayonu Tatlı kənd - A T S  tikintisi 100 №

84. A ğsu  rayonu Ə rəbuşağı kənd - A T S  gen işlən d irilm əsi 50 №

85. Şam axı rayon m ərkəzi - A T S gen işlən d irilm əsi 6 0 0  №

86. G ö y ça y  rayon m ərkəzi - A T S gen işlən d irilm əsi 5 0 0  №

87. M asallı rayonu Q odm an kənd- A T S  gen işlən d irilm əsi 50№

88. M asallı rayonu Lürən kənd- A T S  gen işlən d irilm əsi 5 0 №

89. O ğuz rayonu F ilfili kənd-A T S tikintisi 5 0 №

90. Z aqatala rayonu M uxaq kənd -A T S tikintisi 

(A T S K -5 0 /2 0 0 -2 0 0 №  ə v ə z in ə  A T S K -1 0 0 /2 0 0 0 -5 0 0 № )

3 0 0 №

91. T o v u z  rayonu Ə lim ərdanlı kənd- A T S  gen işlən d irilm əsi 10 0 №

92. T o v u z  rayonu D üz Q ırıxlı k ənd -A T S gen işlən d irilm əsi 10 0 №

93. Z aqatala rayonu Danaçı k ənd -A T S gen işlən d irilm əsi 5 0№

94. Z aqatala rayonu B əh m əd li kənd -A T S gen işlən d irilm əsi 5 0№

95. Q azax  rayonu Çaylı kənd-A T S gen işlən d irilm əsi 100№

96. Q azax rayonu Daş Salahlı kənd- A T S  genişlən dirilm əsi 20()№

97. Ə li-B ayram lı şəh ər  -A T S gen işlən d irilm əsi 10 0 0 №

98. M asallı rayonu G ö y əçö l kənd -A T S gen işlən d irilm əsi İÖ 0№

99. M asallı rayonu Y eyən k ən d  k ən d -A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

100. M asallı rayonu Xırm andalı k ən d -A T S  gen işlən d irilm əsi 10 0 №

101. M asallı rayonu Çaxırlı kənd -A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

102. M asallı rayonu Q ızılavar k ən d -A T S  gen işlən d irilm əsi 100№

103. Sum qayıt şə h ə r  A T S -3-ün  gen işlən d irilm əsi 3 0 0 0 №

104. G ən cə  ş ə h ə r  A T S -55-in  g en işlən d irilm əsi 1000№

105. G ə n c ə  ş ə h ə r  A T S -54-ün  g en işlən d irilm əsi 1000№

106. L ənkəran  rayonu Şürük k ən d -A T S  g en işlən d irilm əsi 1 ()()№

107. T ov u z  rayonu Y an ıxlı kənd -A T S g en işlən d irilm əsi 5 0№

108. Q a z ım əm m əd  şəh əri -A T S  gen işlən d irilm əsi 10 0 0 №

109. N eftça la  şə h ə r i -A T S  gen işlən d ir ilm əsi 100№

110. A ğ sta fa  rayonu K ö çv ə li k ən d -A T S  tikintisi 50№

111. Şəm kir  şə h ə r i -A T S g en işlən d irilm əsi 1 0 00№

112. G ə d ə b ə y  rayonu H acılar k ən d -A T S  tikintisi 10 0 №

113. Q obustan rayonu Poladlı k ən d -A T S  tikintisi 10 0 №

114. B ərd ə  rayonu Y eni D aşkənd k ən d -A T S  tikintisi 5 0 0 №

115. Q usar rayonu Yuxarı Z eyxur k ən d -A T S  tikintisi 5 0 №

C Ə M İ: 2 0 1 1 2  №

"A ztelekom  "İB vekun: 6 3 1 3 6  №



B T R İB

1 . a. İn ves tis iya  qoyu lu şu  h esa b ın a

2. A T S -2 1 /2 2  K -2  D M S -1 0 0 /2 0 0  tipli E A T S 1 5 1 14№
з B akı ş. te lefon  şə b ə k ə s in d ə  S D H  sistem in in  qurulm ası

4. B akı ş. E A T S -27  stansiya qurğusunun tikintisi 5 0 0 0 №

5. B akı ş. E A T S -27  üçün binanın tikintisi

M ehm andarov q əs. E A T S 3 0 7 2 №

C Ə M İ: 2 3 1 86№

1 . b. D a x ili im kan lar h esab ın a

2. A T S -9 4 /9 5 -in  g en işlən d ir ilm əsi 5 1 2 №

3. A T S -7 7 -n in  gen işlən d ir ilm əsi 6 4 0 №

4. R am ana E A T S -in  g en işlən d ir ilm əsi 2 5 6 №

5. A T S -9 3 /9 8 -in  gen işlən d ir ilm əsi 6 4 0 №

7. H övsan  kəndi 5 1 2 №

8. B in ə q ə d i q əsəb əsi 5 1 2 №

9. K ürd əxan ı qəs. E A T S gen işlən d ir ilm əsi 2 5 6 №

10. R əsu lza d ə  qəs. D R X -4  E A T S gen işlən d ir ilm əsi 5 1 2 №

11. Z ığ  q ə s . D R X -4  E A T S 5 1 2 №

12. Y en i G ü n əşli qəs. A T S -7 7  "V" m assiv i D M S -1 0 0  tipli E A T S  
gen işlən d ir ilm əsi

6 4 0 №

13. B ak ıxan ov  qəs. D R X -4  E A T S 5 1 2 №

14. Q ala k ən d in d ə D R X -4  E A T S 5 1 2 №

15. A T S -3 8 /3 9  K V A N T -E  A T S gen işlən d ir ilm əsi 5 1 2 №

16. B alaxanı qəs. D R X -4  E A T S 2 5 6 №

17. Zabrat q əs . EATS 5 1 2 №

18. B T R İB  "İnternet" S .R ü stəm  küç. 54

19. Z irə q əs . A T S -57-n in  gen işlən d ir ilm əsi 10 0 №
20. A T S -4 5 -in  gen işlən d irilm əsi 2 0 0 №

21. M ehm andarov qəs. E A T S 5 1 2 №

22. Ç ey ild ağ  A T S 128 №

23. A T S -4 5 -in  gen işlən d irilm əsi 512  №

24. B ilg ə h  A T S 512 №

25. A T S  - 4 5 -in  g en işlən d irilm əsi 500  №
26. B ilə c ər i q əs. D R X -4  E A T S 5 1 2 №

27. B adam dar qəs. E A T S 5 1 2 №

28. H övsan ı q ə sə b ə si 5 1 2 №
29. B alaxanı qəs. D R X -4  E A T S 2 5 6 №
30. Ə h m əd li qəs. Cavanşir k ü ç ,1 9 ,A T S -7 1 /7 2  binasında  

D R X -4  E A T S 5 1 2 №

31. A T S -3 2 -n in  binasında D R X -4  E A T S 5 1 2 №

32. E A T S -5 0 -n in  g en işlən d irilm əsi 9 7 6 №

33. E A T S -5 4 -ü n  g en işlən d irilm əsi (5 1 2 №  və  D R E S A T S -d ə  4 6 4 № ) 9 7 6 №

34. S ə n g ə ç a l qəs. "Kvant-E" A T S 2 5 6 №

35. Q ız ıld aş q əs. "Kvant-E" E A T S 51 2 №

36. A T S -4 5 -in  gen işlən d irilm əsi (A T S Ş ) 50 0 №

37. A T S -9 1 -in  gen işlən d irilm əsi (A T S Ş ) 5 0 0 №

38. A T S -9 4 /9 5 -in  gen işlən d irilm əsi (A T S K U ) 6 0 0 №

39. B in əq əd i qəs. D R X -4  E A T S 2 5 6 №

40. A T S -4 4 -ü n  gen işlən d irilm əsi (A T S K ) 2 0 0 №

Zirə q ə s . A T S -57-n in  g en işlən d irilm əsi (A T S K ) 2 0 0 №

C Ə M İ: 17552 №

B T R İB  YEKUN: 4 0 7 3 8  №

1. " T e lera d io " İB

2. A ğstafa  ş. Poylu R T V S -d ə FM  vericisi 5kvt 2 ədəd

3. D a şk əsən  rayonu te lev iz iy a  stansiyasında FM  vericisi lk v t  1 ədəd

4. Quba ş. te ley iz iya  stansiyasında FM  vericisi lk v t 1 ədəd

5. Q azax rayonu Ş ıxlı R T S -d ə  SR V -1 tipli orta dalğa radiovericisi lk v t 1 ədəd

6. Şam axı ş. T V  stansiyasının yen i texniki binaya k öçürü lm əsi v ə  
56  m -lik  antena d irəyin in  qurulm ası

7. Şam axı şə h ə r i TV vericisi 1 kvt 1 ədəd

8. T V  v eric isi 1 vt 5 ədəd

9. T V  veric isi 2 vt 21 ədəd

10. T V  veric isi 10 vt 24  ədəd

11. T V  veric isi 50  vt 1 ədəd

12. T V  veric isi 100 vt 1 ədəd

13. T V  vericisi 150 vt 6  ədəd

14. Ş ək i rayonu C əfərabad R T V S -d ə  T V  vericisi 1 kvt 1 ədəd

15. İsm ayıllı rayonu İvanovka T V  stansiyasında yen i 72  m -lik  antena  
dirəyin in  tikintisi

16. B ərd ə  R T S T V  vericisi 1 kvt 1 ədəd

Bakı Y en i te leq ü lləd ə  8 dipollu  antena sistem inin  quraşdırılm ası 1 ədəd

1. " A zə rp o ç t" D M

2. Z .T a ğ ıy ev  q əs. poçt şö b əsin in  təm iri

3. Bakı ş. 1 № -li poçt şö b əsin in  ə sa slı təm iri

4. X açm az Poçtam tının əsa slı təm iri

5. D a şk əsən  poçt filialın ın yen i b inasın ın  əsaslı təm iri

6. Ş ək i Poçtam tının əsa slı təm iri

7. Zaqatala Poçtam tının təm iri

8. U car poçtam t binasının estetik  təm iri

9. B ərd ə  poçtam t binasının ə sa slı təm iri

10. Qusar poçtam t binasının əsa slı təm iri

11. "Rabitə evi" binasının I,II,III m ərtəb ələrin d ə  fasadın d əy işd ir il
m əsi

12. D a x ili im k a n la r h esab ın a  

P oçt şö b ələr in in  estetik  təm iri 74  ədəd



RABİTƏ OBYEKT VƏ BİNALARI
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RABİTƏ NAZİRLİYİNİN TEXNİKİ-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
A T S ’LƏ R İN  XÜSUSİ ÇƏKİSİ 

RESPUBLİKA ÜZRƏ

%

I 01.07.1997 2001 01.07.1997 2001

HƏR 100 N Ə FƏ R  Ə H A LİY Ə  VƏ HƏR 100 
A İLƏ Y Ə  DÜŞƏN T E L E FO N L A R IN  SAYI

HƏR 100 AİLƏYƏ DÜŞƏN TELEFONLARIN SAYI 

Bakı şəhəri üzrə Q^əd

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 9 9 7 1 9 9 8  1 9 9 9 2000 2001

GƏLİRLƏRİN TƏSNİFATI

2001 %

Beynəlxalq danışıqlar 
Şəhərlərarası danışıqlar 
Abunə haqları 
Poçt xidmətləri 
Digər gəlirlər

İNVESTİSİYA Q O Y U L U Ş U İM T İY A Z L I  V Ə T Ə N D A Ş L A R A  Ç Ə K İL M İŞ  
T E L E F O N L A R I N  S A Y I

ORTA AYLIQ ƏMƏK HAQQI
Min тапаI

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Qeyd : 1991-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 313 rubl, 
1992-ci ildə 2808 rubl təşkil edirdi

ƏMƏK HAQQI FONDUNUN 
TARİF GƏLİRİNDƏ XÜSUSİ ÇƏKİSİ

T99I  T 1993 1997 1999 ' 2001(9ay)
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