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Azərbaycan Dövlət Film Fondu inzibati binasının mühafizəsi üçün
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender l Lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Dövlət Film Fondunun binası-

nın mühafizəsi.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, ikiqat bağla-
mada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
və müqayisə edilməsi bal sistemi vasitəsi ilə 
həyata keçiriləcəkdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar.

Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir. 
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 

maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət 
edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürüdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu elanın dərc edildiyi 
gündən tender komissiyasından ala bilərlər. 
(əlaqələndirici şəxs: Qalabəyov Şahin Zavid 
oğlu. Tel.: 431 70 93)

Təşkilat: Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Film Fondu

Dövlət Film Fondunun rekvizitləri
VÖEN 1300177741:
Al. Ödəyən bank
Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD: 210005
VÖEN: 1401555071
M\ h: AZ41NABZ 

01360100000000003944
S. W. I. F. T. Bik: CTREAZ22
A2. Ödəyən müştəri
Adı: Dövlət Film Fondu
H\h : AZ24C-

TRE00000000000002178406
VÖEN: 1300177741 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitlər;

- Daxili İşlər Nazirliyinin lisenziyası;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bankdan arayış;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 

imkanları haqqında məlumat;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanları tərəfindən arayış, tender 
təklifinin təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Sənədlər Azərbaycan dilində, iki 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
qeyd olunan sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 6 dekabr 2017-
ci il saat 17.00-dək tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Tender təklifi və bank zəmanəti 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 17 dekabr 2017-
ci il saat 17.00- dək tender komissiyasına 
təqdim edilməlidir.

Təklif zərfləri 18 dekabr 2017-ci il saat 
12.00-da Dövlət Film Fondunun binasında 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyasının tabeliyində Mülki 
Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət 

Müfəttişliyi publik hüquqi şəxs İnformasiya 
texnologiyaları avadanlıqlarının satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu  elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 

şəhəri, AZ1015, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs - 
Müzəyyəm Əliyevaya, telefon: (012) 4939072) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanmış və 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 3 noyabr 2017-ci il saat 16.00-dən gec olmamaq 
şərti ilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri  6 noyabr  2017-ci il  saat 10.00-də Bakı şəhəri, 
AZ1015, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onla-
rın səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi 
müəssisə daxilində tapşırıq, layihə və sənədlər üzərində 

kollektiv çalışmanı təmin edən və eyni zamanda səmərəli 
ünsiyyət üçün yaradılmış daxili informasiya resurslarını idarə 
edən hazır proqram sisteminin (qutu versiyası) satınalınması 

üçün kotirovka sorğusu həyata keçirir
Maraqlanan təşkilatlar 502-47-

53/56/58, daxili 144 nömrəli telefonla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

– nizamnamənin surəti (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş); 

– kommersiya hüquqi şəxsinin 
dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin surəti (notarial qayda-
da təsdiq olunmuş); 

– kommersiya hüquqi şəxsinin 

rekvizitləri (möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə); 

– vergi və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış; 

– vergi uçotu haqqında arayış (ƏDV 
ödəyicisi olmayan təşkilatlar üçün). 

Sənədlər 6 noyabr 2017-ci il saat 
17.00 -dək qəbul olunur.

Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasa-
mal rayonu, M.Müşfiq küçəsi, 1M.

Email: i.aliyev@dim.gov.az

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC Qaynaq 

çubuqlarının satınalınması məqsədilə 
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 
www.acsc.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
 2017-ci il noyabrın 8-i saat 18.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində,2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə 
olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
 olunmalıdır).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 
152,”Çinar plaza” 24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu: (012) 404-37-00 daxili:1132.

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Mülki Aviasiya Administrasiyasının tabeliyində 
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə 

Dövlət Müfəttişliyi publik hüquqi şəxs 
Təchizat xidmətinin satınalınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, 

AZ1015, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs Müzəyyəm 
Əliyevaya, telefon: (012) 4939072) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanmış 
və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini  3 noyabr 2017-ci il saat 14.00-dən gec 
olmamaq şərti ilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri  6 noyabr 2017-ci il  saat 12.00-da  Bakı şəhəri, 
AZ1015, Azadlıq prospekti, 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onla-
rın səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Yunanıstanın Krit ada-
sında keçirilən və bu günlər 
şahmat aləmində böyük 
maraqla izlənilən kişi və 
qadın komandaları arasında 
Avropa çempionatının ilk 
üç turunda Azərbaycanın 
hər iki heyəti eyni nəticə 
göstərərək turnir cədvəlinin 
orta mövqelərində qərar 
tutmuşdur.

Kişi qrossmeysterlərimiz 
Şəhriyar Məmməyarov, Tey-
mur Rəcəbov, Arkadi Nay-
diç, Rauf Məmmədov, Qədir 
Hüseynov çempionatın 
açılış günü gözlənilmədən 

italiyalı rəqiblərinə uduzduq-
dan (1,5:2,5) sonra ikinci 
turda Avstriya şahmatçıla-
rına “dörd cavabsız qolla” 
qalib gəlmiş (4:0), ertəsi gün 
isə İspaniya ilə heç-heçə 
oynamışlar – 2:2. Nəticədə 
millimiz ilk üç matçda müm-
kün xalların yalnız yarısını  
toplaya bilmişdir – 3 xal.

Azərbaycanın qa-
dın şahmatçıları da kişi 
həmkarları ilə  bərabər 
səviyyədə çıxış edirlər. 
Günay Məmmədzadə, 
Ülviyyə Fətəliyeva, Zeynəb 

Məmmədyarova, Gülnar 
Məmmədova və Xanım Ba-
lacayevadan ibarət heyət 
Litva yığması üzərində 
qələbə qazanmış – 2:5: 
1:5,  həmin hesabla Maca-

rıstan millisinə uduzmuş, 
üçüncü turda isə Belarus 
komandası ilə görüşdən 
heç-heçə  ilə ayrılmışdır 
– 2:2. Bu komandamız da 
start turlarını 3 xalla başa 
vurmuşdur.

Avropa çempionatı 
İsveçrə sistemi üzrə ke-
çirilir və doqquz turdan 
ibarətdir. Kişilərin turnirində 
yarış məsafəsinin üçdəbir 
hissəsindən sonra Rusiya  
millisi vahid lider olmuş-
dur. Bu komanda üç turda 
maksimum miqdarda 6 xal 

toplamışdır. Azərbaycan 40 
komandanın rəqabətində 3 
xalla hələlik 19-cu yerdədir.

Otuz iki qadın ko-
mandasının yarışında isə 
dörd kollektiv Gürcüstan, 

İspaniya, Polşa  və Rusiya 
yığmaları yüzfaizli nəticə 
göstərmişlər. Liderlər üç 
matçda hərəyə 6 xal qazan-
mışlar. Azərbaycan millisi 3 
xalla 16-cı pillədədir.

Dünən keçirilən 
4-cü  turda Azərbaycanın 
kişilərdən ibarət  komandası 
Moldova  ilə  görüşmüş,  
qadın şahmatçılarımız isə  
almaniyalı  rəqiblərinə qarşı  
oynamışlar.

Oqtay BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

İdman

Hələlik orta mövqelərdə

 � Qarşımda bir kitab var. Mərhum sənətşünas 
alim Nigar Bakıxanovaya həsr olunmuş “Ömrün 
səhifələri” adlı bu kitabı vərəqlədikcə, gənc alimin 
axtarışlarla dolu həyatı və yaradıcılığı gözlərimiz 
qarşısında canlanır. Kitabın tərtibçisi-redaktoru 
akademik İsa Həbibbəylidir. Əməkdar jurnalist İttifaq 
Mirzəbəylinin yazdığı geniş ön söz əslində Nigar 
xanımın yaradıcı ömrünə əhatəli bir baxışdır.

Burada qeyd olunur ki, ali 
təhsil diplomu aldıqdan sonra 
cəmi 13 il yaşamışdı. Bu qısa 
müddətdə filologiya elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini alma-
ğa, beynəlxalq konfranslarda 
rus, ərəb, ingilis və Azərbaycan 
dillərində çoxsaylı mühazirələr 
oxumağa, cəmiyyət həyatının 
müxtəlif sahələrinə aid kitablar 
ərsəyə gətirməyə müvəffəq 
olmuşdu. Onlar “İngiliscə-
ərəbcə- azərbaycanca iqtisadi 
terminlər lüğəti” və “Rusca-
azərbaycanca-ərəbcə müxtəsər 
diplomatik və siyasi terminlər 
lüğəti” kitabları idi.

Nigar xanım Misir 
ədəbiyyatı, Fələstin teatrı, 
ərəb filologiyası mövzuların-
da mükəmməl elmi məqalələr 
yazmış, ərəbdilli xalqların 
şair və yazıçılarından çoxsaylı 
tərcümələr etmişdir.

Bu istedadlı sənətşünas 
– alim Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetini bitirmişdi. Amma 
ərəb dilini mükəmməl bilməsi 
onun ərəbşünaslığa daha çox 
meyil göstərməsinə imkan yarat-
mışdı. AMEA-nın Sərqşünaslıq 
İnstitutunun direktoru, akademik 
Ziya Bünyadov Nigar xanımı 
bu institutun dissertantı olmağa 
dəvət etmişdi.

Tale onu burada görkəmli 
şərqşünas alim Aida xanım 
İmanquliyeva ilə qarşılaşdır-
mışdır. “Misir yazıçısı Əhməd 
Şövqinin dramaturgiyası” adlı 
dissertasiyasının elmi rəhbəri 
də Aida xanım olmuşdu. Teatr 
mütəxəssisinin ərəb ədəbiyyatını 
orijinaldan oxuyaraq, dəyərli 
bir namizədlik dissertasiyası 
yazması Aida İmanquliyevanı 
çox sevindirmişdi. 

Şərqşünas alim, filologi-
ya elmləri doktoru, professor 
Gövhər Baxşəliyeva da bu gənc 
alimin yaradıcılığını yüksək 
qiymətləndirirdi: “Nigarın 
gələcəyə böyük planları vardı. 
O, artıq doktorluq mövzusu 
haqqında düşünürdü. Kim bilir, 
ömür vəfa etsəydi, bu istedadlı, 
çalışqan gənc alimin qələmindən 
hələ neçə-neçə əsər çıxardı. Min 
heyif ki, belə olmadı. Nigar 
həyatının və yaradıcılığının ən 
çiçəklənən dövründə bizdən 
ayrıldı”.

 Biz burada Higar xa-
nımın tərcümeyi- halı ilə də 
tanış oluruq. O, Bakıxanovlar 
nəslinin görkəmli nümayəndəsi, 
görkəmli bəstəkar Tofiq Bakı-
xanovun qızı idi. Kitaba daxil 
edilmiş T. Bakıxanov “Qızım 
Nigara həsr ediləcək sözlərim 
çoxdur” başlıqlı yazısında 
Nigar xanımın fitri istedad shibi 
olduğu, hələ uşaqlıq illərindən 
musiqi xadimlərinin diqqətini 

xüsusilə cəlb etdiyini vurğulayır. 
Burada qeyd olunur ki, onun 
istedadı təkcə musiqi sahəsi ilə 
məhdudlaşmırdı, eyni zamanda, 
rəssamlıqla da məşğul olurdu. 
Bibisi, tanınmış pianoçu Zivər 
xanım Bakıxanovanın portretini 
çox həvəslə çəkmişdi.

Tofiq müəllimin “ Beşinci 
simfoniya”sı da Nigar xanıma 
həsr olunmuşdu. Bu simfoni-
yanı o, göz yaşları içərisində 
yazmışdı. Elə “Günəş”, “Nigar”, 
“Qurban olduğum” mahnılarını 
da Tofiq müəllim öz qızına həsr 
etmişdi.

Kitabda verilmiş “Nigar 
Bakıxanovanın yaradıcılığı 
kitablarda”, “Alimin ədəbiyyat 
və teatr haqqında mətbuatda 
verilmiş elmi məqalələri”, 
“Yarımçıq tale barədə yazılmış 
məqalələr, xatirələr və ürək 
sözləri” bölmələrində Nigar 
xanımın həyat və yaradıcılığı ilə 
bağlı çox maraqlı məqamlar əks 
olunmuşdur.

Kitab iki dildə tərtib 
olunmuşdur. Burada həm 
Azərbaycan, həm də rus 
dillərində olan materiallar 
verilmişdir.

Nigar Bakıxanovanın 
dayısı, Əməkdar incəsənət 
xadimi , şair- tərcüməçi, 
Prezident təqaüdçüsü Siyavuş 
Məmmədzadənin ona həsr etdiyi 
şeirləri də həyəcansız oxumaq 
mümkün deyil. Elə kitabdakı 
rusdilli materialların da redakto-
ru S. Məmmədzadədir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Oskar mükafatına təqdim etdiyi 
film Los Ancelesdə nümayiş olunub

 � Azərbaycanın 
Oskar mükafatına təqdim 
etdiyi “Nar bağı” filmi 
Los Ancelesdə keçirilən 
Asiya Dünya Film Festivalı 
çərçivəsində nümayiş 
etdirilib.

Azərbaycanın Los 
Ancelesdəki Baş Konsulluğun-
dan APA-ya  verilən məlumata 
görə, Baş Konsulluğun dəstəyi 
ilə keçirilən filmin təqdimatından 
öncə çıxış edən baş konsul 
Nəsimi Ağayev Azərbaycan 
kinematoqrafiyasının 1898-ci ildən başlayan 
tarixi, mövcud ənənələri haqqında məlumat 
verib və Azərbaycanın bu sahədə fəaliyyət 
göstərən ilk ölkələrdən olduğunu diqqətə 
çatdırıb. “Nar bağı” filmi haqqında danışan 
N.Ağayev ailə faciəsindən bəhs edən bu 
filmin gözəl sənət əsəri olduğunu bildirib.

Çıxışında Asiya Dünya Film Festivalı-
nın rəhbərliyinə təşəkkür edən baş konsul 

uğurlu əməkdaşlığın artıq ikinci ildir ki 
davam etdiyini, 2016-cı ildə həmin festival-
da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın layihə rəhbəri və icraçı 
prodüseri olduğu “Əli və Nino” filminin ilk 
açılış filmi kimi uğurla nümayiş etdirildiyini 
qeyd edib.

Daha sonra festivalın təsisçisi və 
icraçı direktoru Corc Şamşum çıxış edərək, 

Azərbaycan filminin festival 
çərçivəsində iştirakından və 
Baş Konsulluqla əməkdaşlıqdan 
məmnun olduğunu bildirib. 
Azərbaycanın mütərəqqi inkişa-
fından, zəngin mədəniyyəti və 
tarixindən danışan C.Şamşum 
ölkəmizin müsəlman dünyasında 
qadınlara seçki hüququ verən ilk 
ölkə olduğunu vurğulayıb.

Los Ancelesdə yaşayan və 
Azərbaycan icması fəallarından 
olan Kimiya Məmmədova 
çıxış edərək, “Nar bağı” filmi 
və filmin rejissoru İlqar Nəcəf 
haqqında məlumat verib. Rejissor 

İ.Nəcəfin müraciətini tamaşaçılara oxuyan 
K.Məmmədova filmin öncəki nümayişlərdə 
izləyicilərə dərin təəssürat bağışladığını 
qeyd edərək, festivalda filmin uğurla iştirak 
edəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Film tamaşaçılar tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılanıb.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

 � “Təhsildə keyfiyyət ili” çərçivəsində 
pedaqoji mühazirələr təşkil ediləcək.

Təhsil Nazirliyindən 
verilən xəbərdə deyilir ki, 
pedaqoji mühazirələrin 2017-ci 
ilin dekabrında rayon, 2018-
ci ilin fevral-mart aylarında 
şəhər, aprel və ya mayda 

ölkə mərhələsinin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsi tərəfindən peda-
qoji mühazirələrin təşkili, 
keçirilməsi və ən uğurlu 

mühazirələrin ölkə mərhələsinə 
təqdim edilməsi üçün 
fəaliyyətləri tənzimləmək 
məqsədilə 2 mərhələ üzrə icti-
mai əsaslarla Təşkilat Komitəsi 
yaradılıb.

Pedaqoji mühazirələrdə 
məktəb rəhbərləri, müəllim, 
metodist, məsləhətçi, psixoloq, 
kitabxanaçı və uşaq birliyi 
rəhbərləri iştirak edə bilərlər.

2017-2018-ci dərs ilində 
təşkil olunacaq pedaqoji 
mühazirələrin əsas məqsədi 
ümumi təhsilin keyfiyyət 
göstəricilərinin yaxşılaşdırıl-
ması ilə bağlı aktual məsələlərə 
diqqəti artırmaq, yaradıcı 
müəllim və məktəb rəhbərlərini 
aşkara çıxarmaq, qabaqcıl 
təcrübə nümunələrini təbliğ 
etmək və perspektiv üçün inki-

şafyönlü təkliflər hazırlamaqdan 
ibarətdir.

Pedaqoji mühazirələr 
ümumi təhsildə keyfiyyət 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı fəaliyyətlərə dair möv-
zular üzrə keçiriləcək.

Rayon (şəhər) mərhələsi 
üzrə Təşkilat Komitəsinə təqdim 
edilən məruzələr mövzunun 
uyğunluğu və aktuallığı, təcrübi 
əhəmiyyəti, orijinallığı baxı-
mından qiymətləndiriləcək. 
Həmin məruzələrdən innovativ 
xarakterə, səmərəli təcrübəyə 
əsaslananları ölkə üzrə Təşkilat 
Komitəsinə təqdim ediləcək. 
Qaliblər müvafiq qaydada mü-
kafatlandırılacaqlar. 

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Rusiya XİN: Xəzəryanı ölkələrin XİN başçılarının 
dekabrda Moskvada görüşü keçirilə bilər

 � “Xəzəryanı ölkə başçılarının sammiti 2018-ci ilin əvvəlində 
Astanada keçirilə bilər. Rusiya, Azərbaycan, İran, Qazaxıstan və 
Türkmənistan xarici işlər nazirlərinin isə dekabrda Moskvada sammitə 
hazırlığı müzakirə etməsi gözlənilir”.

APA-nın Moskva müxbirinin ver-
diyi məlumata görə, bunu Rusiya xarici 
işlər nazirinin müavini Qriqori Karasin 
“Rossiya 24” kanalının efirində deyib: 
“Bu istiqamətdə iş gedir. Hazırda biz, bu 
sənədin müəyyən detallarını bitirməyə 
çalışırıq. Ola bilsin ki, xarici işlər 
nazirlərini bu ilin dekabrında Moskvada 
bir araya gətirməyə nail olaq ki, gələn il 
yaza yaxın həlledici sammiti təşkil edək. 
Bu dəfə sammit Qazaxıstanda, Astanda  
keçirilməlidir”.

Rusiya XİN başçısının müavini qeyd 

edib ki, Xəzər dənizi böyük beynəlxalq 
problemlər, gözlənilməz fərqli yanaşmalar 
fonunda əməkdaşlıq nümunəsi olmalıdır: 
“Bu, bütün beş ölkəyə regiondan kənar 
oyunçulardan mehribanlıq gözləməməyə, 
müstəqil hərəkət etməyə və yaxşı regio-
nal əməkdaşlıq nümunəsi olmağa imkan 
verəcək”.

Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu ilə bağlı konvensiyanın Xəzəryanı 
ölkə başçılarının növbəti sammitində imza-
lanması planlaşdırılır.

Yeni nəşrlər

Nakam ömrün izi ilə

Pedaqoji mühazirələr 
keçiriləcək

 � 30 oktyabr 2017-ci 
il tarixində axşam saatlarında 
Daşkəsən Meşə Mühafizəsi və 
Bərpası Müəssisəsinin Dəstəfur 
meşəbəyliyinin 1 saylı dolayının 
ərazisində baş vermiş yanğın səhər 
saat 8 radələrində tam söndürülüb. 

Yanğının baş verdiyi ərazi yüksək dağ-
lıq sahəni əhatə etdiyindən, eyni zamanda, 
güclü küləklə müşayiət olunduğundan onun 
söndürülməsi bir qədər çətinliklər yaratmış-
dı. Bütün bunlara baxmayaraq Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər və Fövqəladə Hallar 
nazirliklərinin nümayəndələrinin və yerli 
əhalinin ciddi səyləri nəticəsində yanğının 
söndürülməsinə nail olunub.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən aldığımız 

məlumata görə, yanğın zamanı ərazidə quru 
ot örtüyü və xəzəl yanıb, ağaclara ziyan 
dəyməyib.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi və 

dəymiş ziyanın həcminin müəyyən olunması 
məqsədilə araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Daşkəsəndə baş vermiş yanğın 
tam söndürülüb


