
1123 noyabr 2018-ci il, cümə

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
Ölçü vahidi: manatla

Bölmələrin, maddələrin adları
Hesabat dövrü 
üzrə

Əvvəlki dövr 
üzrə

 AKTİVLƏR

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas 
vəsaitlər) 48153,00 50757,00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Bioloji aktivlər

Təbii sərvətlər

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar

Təxirə salınmış vergi aktivləri 

Uzunmüddətli debitor borcları

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 
(gələcək dövrün xərcləri)
Sair uzunmüddətli aktivlər 
(zərər) 
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 48153,00 50757,00

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

 debitor borcları (vergilər üzrə) 34844,00 23894,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 2513,00 2876,00

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

Sair qısamüddətli aktivlər 7535,00 27024,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 44892,00 53794,00

CƏMİ AKTİVLƏR 93045,00 104551,00

 Kapital və öhdəliklər

Kapital

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 62322,00 62322,00

Emissiya gəliri

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)

      
CƏMİ KAPİTAL 62322,00 62322,00

Uzunmüddətli öhdəliklər

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

Uzunmüddətli kreditor borcları

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər (bank krediti)
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
(avanslar)
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər 1978,00 2127,00

Qısamüddətli kreditor borcları

Digər öhdəliklər 28745,00 40102,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 30723,, 42229,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 30723,00 42229,00
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 93045,00 104551,00

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə) 

Bölmələrin, maddələrin adları Hesabat dövrü 
üzrə

Əvvəlki dövr 
üzrə

Əsas əməliyyat gəliri 89987,00

Satışın maya dəyəri (20875,00)

Ümumi mənfəət 69111,08

Sair əməliyyat gəlirləri

Kommersiya xərcləri (Mal material)

İnzibati xərclər (41526,00)

Sair əməliyyat xərcləri (18133,29)

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər 
(zərərlər)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
9452,69

Maliyyə gəliri

Maliyyə xərcləri

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)
9452,69

Mənfəət vergisi
(1892,52)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 7567,17

Hər səhm üzrə mənfəət

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 
Nizamnamə 
kapitalı

 
Kapital 
ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət

 
Cəmi  
kapital

 2016-cı il 
dekabrın 31-nə 
qalıq

62322,00

62322,00

2017-ci il üzrə 
kapitalda 
dəyişikliklərin 
cəmi

7560,17  
7560,17

7560,17 
7560,17

2018-ci il 
yanvarın 1-nə 
qalıq

62322,00

62322,00

 2017-ci il 
dekabrın 31-nə 
qalıq

62322,00

62322,00

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 “Xətai Təchizat “ ASC-nin (VÖEN 2000167791
 direktoru Rəşid Şahməmmədova
Biz “Xətai Təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2017-ci il dekabrın 

 31-nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə 
mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını 
apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
1. Hazırkı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq 

hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. 
Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir: səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin 
olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi 
üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi və davam 
etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi, şəraitdən asılı 
olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti
2. Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə 

hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi 
məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları 
əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik tələblərə əməl 
etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatla-
rında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.

3. Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqla-
malara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi 
daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin 
qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor 
müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək üçün 
deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə 
müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim 
edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, 
audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot 
təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabat-
larının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4. Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət 
qədər əsas verir.

5. Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından “Xətai Təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2017-ci 
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə 
maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (əsas əməliyyat gəliri 89987,00 manat, 
ümumi xərclər 80534,31 manat, dövr üçün əməliyyat mənfəəti 7560,17 manat) 
düzgün əks etdirir.

 “Zaman-Audit”MMC-nin auditoru Hüseyn Cəbiyev
Bakı şəhəri, 7 iyun 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

nəqliyyat vasitəsinin satınalınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Nəqliyyat vasitəsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər 500 manat məbləğdə iştirak haqqını 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq 
küçəsi 1M nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat: Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 
(VÖEN: 1304673921)

Bank: “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 
Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan: Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə 
küçəsi 85; 192/193

Kod: 507699
VÖEN(bank): 9900006111
SWIFT: AZRTAZ22
M/h: AZ02NABZ01350100000000022944
H/h: AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olun-
muş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 
potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 
21 dekabr 2018-ci il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 9 yanvar 2019-cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 10 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iş-
tirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi 
təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs: İlham Əliyev, telefon: 
502-47-53/56/58, daxili 144

Faks: 465-87-96, 502-47-22
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 8 və 21 sentyabr, 13 oktyabr, 1 və 4 

noyabr 2018-ci il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 
daxili vəsaiti hesabına nasos və mühərriklərin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderlərində tender təkliflərinin və 
təklif təminatlarının qəbulu vaxtı 29 noyabr 2018-ci il saat 
16.00-a, təkliflərin açılışı isə 30 noyabr 2018-ci il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

İddiaçılar təchizat və satınalmaların idarə olunması de-
partamentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici 
şəxs: şöbə rəisi Murad Abışevə murad.abishev@azersu.az 
+994124314767 (1087) və Məmmədyar Musayevə mam-
madyar.musayev@azersu.az, tel: +994124314767, (2288) 
müraciət edə bilərlər.

Tender komissiyası

Kürdəmirdə ədliyyə işçilərinin 
peşə bayramı qeyd edilib

 � Kürdəmirdəki Heydər Əliyev Mərkəzində  
22 noyabr – ədliyyə işçilərinin peşə bayramı münasibətilə 
tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Kürdəmir Rayon İcra Hakmiyyətinin başçısı Ceyhun 
Cəfərov, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatlarının rəhbərləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, 
ədliyyə işçiləri və veteranları iştirak ediblər.

Əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi yad edilib, 
abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb. Sonra tədbir iştirakçıları Heydər 
Əliyev Mərkəzində olub, dahi rəhbərə həsr olunan guşələrə, foto-
stendlərə baxış keçiriblər.

Tədbirdə çıxış edən Kürdəmir Rayon İcra Hakmiyyətinin başçısı 
Ceyhun Cəfərov peşə bayramı münasibətilə bütün ədliyyə işçilərini 
təbrik edib. O, ulu öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il 11 noyabr tarixli 
sərəncamına əsasən, ölkəmizdə ədliyyə işçilərinin peşə bayramı 
gününün təsis olunduğunu diqqətə çatdırıb, həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində ölkəmizdə müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdı-
ğını vurğulayıb.

Digər çıxış edənlər də peşə bayramı münasibətilə ədliyyə or-
qanları əməkdaşlarını təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıblar. Sonda 
rayonun bir qrup ədliyyə işçisinə Kürdəmir Rayon İcra Hakmiyyəti 
başçısının fəxri fərmanları təqdim edilib. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

 � Bu başlığı təsadüfən seçməmişik. Milli kino 
sənətimizin görkəmli nümayəndəsi, Xalq artisti Rasim 
Ocaqovun yubleyi nünasibətilə keçirilən qısametrajlı 
bədii və sənədli filmlər, eyni zamanda foto layihələri 
müsabiqəsi belə adlandırılmışdı.

Biz də istədik ki, bu yubiley 
münasibəti ilə görkəmli operator 
və rejissorun həyat yoluna nəzər 
salaq. 

Rasim Ocaqov 1933-
cü il noyabrın 22-də Şəki 
şəhərində anadan olub. Uşaqlığı 
müharibənin amansız illərinə 
düşüb. “Tütək səsi” filmində 
uşaqlığına işıq salmış və bir daha 
bu mövzuya qayıtmamışdır. Heç 
rejissor da olmayacaqdı Ocaqov, 
geoloq olmaq istəyirdi. Amma bir 
dəfə Şəkidə təsadüfən rastlaşdığı 
kinoçəkənlərin işinə elə vuruldu 
ki, ozünü Moskvada o zamanın 
ən ali kinematoqrafiya məktəbi 
olan ÜİDKİ-nin auditoriyasında 
imtahan verən gördü.

Şəkidən başlayan həyat yolu 
onu böyük kino sənətinə doğru 
aparırdı və Pasim 1951-1956-cı 
illərdə Moskvada ÜİDKİ-nin ki-
nooperatorluq fakültəsində təhsil 
aldı. Kafedra müdiri Qolovnyanın 
ən sevimli tələbəsi olmaq nəsib 
oldu bu gəncə. Təyinatı da hər bir 
kino işçisinin arzusu ola biləcək 
“Mosfilm”ə verildi. Amma ana-
sının təkidi qalib gəldi. Bakıya 
qayıtmalı oldu.

R.Ocaqov 1956-cı ildən 
“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sında quruluşçu operator, 1973-cü 
ildən quruluşçu rejissor kimi 
fəaliyyət göstərdi. 

Bu qısa bioqrafik məlumat 
onu deməyə əsas verir ki, R. Oca-
qov bütün yaradıcı ömrünü kino 
sənətinə, milli mədəniyyətimizin 
inkişafına həsr edib.

İlk işinə 1956-cı ildə “Uzaq 
sahillərdə” filmində ikinci ope-
rator kimi başlasa da, qəfildən 
tələbəlik illərini birgə keçirdiyi və 
onun istedadına yaxşı bələd olan 
Əjdər İbrahimbəyovdan Yaltadakı 
çəkiliş meydançasına məktub 
gəlir. “Təcili Bakıya qayıtmalısan, 
yeni çəkəcəyim “Onun böyük 
ürəyi” filminə quruluşçu operator 
təyin olunmusan”. Bu film Oca-
qovun operator kimi ən möhtəşəm 
əsəri oldu. Onun iri planları filmin 

əsas mahiyyətini açırdı. Və bu 
film gənc oğlan üçün böyük şans 
idi. Elə hər şey də buradan başlan-
dı. Onun karyerası, hətta gələcək 
həyatı da.

O, daha əvvəl 1957-ci ildə 
operator kimi “Bir məhəlləli iki 
oğlan” filmində işləmişdi. Filmdə 
baş operator Marqarita Pilixina 
idi. “Onun böyük ürəyi” (1958) 
filmi R. Ocaqovun ilk sərbəst işi 
idi. Film Sumqayıt metallurqla-
rının həyatına həsr olunmuşdu. 
Bu ağır peşə adamlarının ekran 
həyatı operatorun kamerası ilə 
romantik və cəzbedici bir filmə 
çevrilmişdi. Bundan sonra lentə 
aldığı “Əsl dost”, “Bizim küçə”, 
“Mən rəqs edəcəyəm”, “Sən 
niyə susursan?” və “Skripkanın 
sərgüzəşti” filmlərində Rasim 
Ocaqov Azərbaycan kinosunda 
operatorluq sənətinin ən layiqli 
nümunələrini yaratdı. Hansı 
epizodu hansı rakursdan çəkməyi 
yaxşı öyrənmişdi. Onun operator 
olduğu filmlərdə elə çəkilişlər 
var ki, onları yalnız professional 
sənətkar yarada bilərdi. Operator 
kimi özünəməxsus dəst-xətti var 
idi. Geniş planları ustalıqla fimlə 
gətirir, onları filmin ahənginə 
uyğunlaşdırırdı. R.Ocaqovun ope-
ratoru olduğu filmlərdə bütövlük, 
tamlıq var. İstər naturadan, istərsə 
də dekorasiyadan çəkdiyi kadrlar 
hadisələrin tamamlanmasına 
xidmət edir. O, qəhrəmanları elə 
rakurslardan çəkirdi ki, bu kadrlar 
onların xarakterinin açılmasına 
yardımçı olurdu.

Operator kimi işləyəndə 
bəzən rejissorların da görə 
bilmədiyi anları lentə köçürürdü. 
Hətta ona zarafatla deyirdilər ki, 
“o elə hazır rejissordur”. Amma o, 
həqiqətən rejissor oldu. İncəsənət 
İnstitutunun rejissorluq fakültəsini 
də bitirdi. 1975-ci ildə yarımçıq 
qalmış “Gəncəbasarlı qisas-
çı” (“Qatır Məmməd”) filmini 
tamamlamaq ona həvalə edildi. 
Bu tarixi-qəhrəmanlıq janrında 
çəkilən filmdə o qəhrəmanların 

ifaçılarını dəyişdi, ssenarini 
yenidən işlədi. Qatır Məmmədin 
obrazını isə görkəmli aktyor Şah-
mar Ələkbərova tapşırdı. 

Film ekranlara çıxanda 
müəyyən iradlar deyilsə də, 
bütövlükdə onun uğurlu alındığı 
mətbuatda geniş qeyd edildi. 
Onun ikinci rejissor işi “Tütək 

səsi” filmi oldu. “Tütək səsi” öz 
orijinal səhnələri, çəkiliş manera-
sı, mövzunun bədii həlli baxımın-
dan Azərbaycan kinosuna xeyli 
yeniliklər gətirdi. Bundan sonra 
çəkdiyi “Ad günü”, “Bağlı qapı”, 
“Özgə ömür”, “Park”, “Ölsəm ba-
ğışla”, “Həm ziyarət, həm ticarət”, 
“İstintaq” filmlərində R.Ocaqov 
müasirlərinin dolğun obrazını 
yaratmaqla tamaşaçıları həyata 
həssas yanaşmağa, cəmiyyətdə 
baş verən neqativ hallara göz 
yummamağa çağırır. “Təhminə”, 
“Otel otağı” kimi son filmlərində 
də ciddi mövzulara toxunur, yenə 

də insanın ətraf aləmə münasibəti 
mövzusunda söhbət açır. 

Onunla birgə işləyən sənət 
dostları bu böyük sənətkar haqqın-
da xoş sözlər deyirlər. Məsələn, 
kinooperator Rafiq Qəmbərov ya-
zır: “Rasim Ocaqov elə bir rejis-
sor idi ki, onun qarşısında kimsə 
söz deməyə çəkinirdi. Çox zəhmli 
idi. Əvvəlcədən hansı epizod nə 
qədər olacaq, necə çəkiləcək, 
metrajı, saniyəsinə qədər hamısını 
dəqiqliklə bilirdi. Onun filmində 
improvizasiya nüanslı ola bilərdi: 
yəni özü “sözü belə demə, başqa 
cür de” deyə bilərdi. Rasimin işi 
tərəzi kimi idi. O kino istehsalını 

yaxşı bilirdi deyə, hər şeyə diqqət 
yetirirdi “.

Özünü hər yaşında onun 
tələbəsi, yetirməsi və əsəri hesab 
edən Fəxrəddin Manafov Rasim 
Ocaqovun sənətinə vurğunluğunu 
onun özünə məxsus bu kəlmə ilə 
xarakterizə edir: “Biz xoşbəxt 
adamlarıq. Öz sevimli işimizlə 
məşğul olmağımız az deyilmiş 
kimi, hələ buna görə bizə pul da 
ödəyirlər”.

Beləcə, özünü həmişə 
xoşbəxt sənətkar, ailə başçısı, ata, 
baba, dost, yaradıcı qrupuna, akt-
yorlarına sadiq hesab edən Rasim 
Ocaqov 2006-cı ildə 73 yaşında 
dünyasını dəyişdi. Azərbaycan 
kinosunda Rasim Ocaqov erası 

isə da başa çatmadı. Çünki onun 
ekran əsərləri hələ yüz illər boyu 
xalqın ürəyində yaşayacaq.

Bir rejissor kimi lazım olan 
bütün yüksək titulları qazanmışdı. 
O, Azərbaycan SSR-nin Xalq 
artisti, Çeçen-İnquş Respublika-
sının Əməkdar incəsənət xadimi, 
SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatları laureatı idi.

2013-cü ildə Bakıda Rasim 
Ocaqovun yaşadığı binaya onun 
xatirə lövhəsi vurulmuşdur. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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“Şəki, mən səni sevirəm” 

Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
1600-dən çox kiçik ailə təsərrüfatı yaradılıb

 � Prezident İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamına müvafiq olaraq, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində respublikanın rayon və 
şəhərlərində işsiz və işaxtaran şəxslərə mal və 
materialların verilməsi prosesi davam edir.

Nazirlikdən Trend-ə verilən 
məlumata görə, son iki gündə 
250-dək proqram iştirakçısı-
na mal və materiallar təqdim 
olunub. Bu günə olan məlumata 
görə, cari ildə özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində ölkəmizin 
bölgələrində artıq 1600-dən çox 
kiçik ailə təsərrüfatı yaradılıb. 

Onların böyük əksəriyyəti kənd 
təsərrüfatı sahələrini (heyvan-
darlıq, bağçılıq, arıçılıq, istixana 
və s.) əhatə edir ki, bu da qeyri-
neft sektorunun mühüm sahəsi 
olan aqrar sahədə inkişafa əlavə 
dəstək verir.

Proqrama cəlb edilən işsiz 
və işaxtaranlar sırasında əlillliyi 

olanlara, aztəminatlı, çoxuşaqlı, 
şəhid, məcburi köçkün, ünvanlı 
dövlət sosial yardımı alan 
ailələrin üzvlərinə, penitensiar 

müəssisələrdə cəza çəkməkdən 
azad olunanlara və digər həssas 
qruplara üstünlük verilib.


