
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 24 may 2017-ci 
il tarixli fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Əsasnaməyə uyğun 
olaraq satışa çıxarılan 154 
mənzilin seçimi “Elektron 
hökumət” portalı (www.e-
gov.az) üzərindən “Güzəştli 
mənzil” elektron sistemi 
vasitəsilə bərabər şəraitdə 
etibarlı, təhlükəsiz, şəffaf və 
fasiləsiz iş rejimində həyata 
keçirilmişdir. MİDA-dan 
verilən məlumatda bildirilir ki, 
“Güzəştli mənzil” sistemində 
elektron kabinet əldə etmiş 
şəxslərin sayı 11003 nəfərdir.

Bugünkü satış zamanı 
154 mənzilin seçimində 
iştirak edənlərin sayı 

4624 nəfər olmuşdur. Bu 
isə güzəştli mənzillərə 
vətəndaşların tələbatının və 
marağının yüksək oldu-
ğunun göstəricisidir. Bu 
saata olan məlumata görə 
seçilmiş 154 mənzilin 147-
si vətəndaşlar tərəfindən 
uğurla imzalanaraq ərizələri 
təqdim edilmişdir.

Mənzillərin seçimi pro-
sesi Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin inzibati bina-
sında yaradılmış operativ 
qərargahda Azərbaycan 
Respublikasının Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin 
Xüsusi Rabitə və İnformasiya 
Təhlükəsizliyi Dövlət Agent-
liyinin, Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin, Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasi-
yalar üzrə Dövlət Agentli-
yinin, “Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi”nin və 
“Ernst & Young” şirkətinin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
müşahidə edilmişdir. Elekt-
ron Xidmətlərin Təşviqi üzrə 
İctimai Şuranın koordinatoru, 
Azərbaycan İnternet Foru-
munun prezidenti Osman 
Gündüz də seçim prosesini 
canlı müşahidə edənlər 
 arasında olub.

“Xalq qəzeti”

Nazir bildirib: “Bizim 
tərəfdaşlığımız və ikitərəfli 
dost münasibətlərimiz 
ötən il sentyabrın 6-da 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Zaqrebə 
səfəri zamanı bir daha 
yüksək səviyyədə təsdiq 
olundu. Biz bundan sonra 
da dövlət qurumlarımız, 
biznes strukturları və 
vətəndaşlarımız arasında 
daha sıx mübadiləni təşviq 

etmək istəyirik”.
O xatırladıb ki, Xor-

vatiya və Azərbaycan 
hökumətləri arasında iqti-
sadi əməkdaşlıq üzrə birgə 
komissiyanın növbəti iclası 
2019-cu ilin sonu, 2020-ci 
ilin əvvəlində keçiriləcək: 
“Bu komissiya qarşılıqlı 
maraq doğuran bir çox 
sahələrdə ikitərəfli ticarətin 
genişləndirilməsi üçün mü-
hüm işlər görə bilər”.

Baş nazirin müavini 
qeyd edib ki, Xorvati-
ya şirkətləri xüsusən 
energetika, nəqliyyat, 
gəmiqayırma, əczaçılıq 
və İKT sahələrinə inves-
tisiyalarda maraqlıdırlar: 
“Maşınqayırma, tekstil, 
kənd təsərrüfatı, qida 
sənayesi və əlbəttə ki, tu-
rizm sahəsində əməkdaşlıq 
üçün də imkanlar var”.

İsrail diplomatı:  
Bakıda bədii gimnastika 
üzrə Dünya Kuboku çox 

peşəkarcasına təşkil olunub

Diplomat qeyd edib ki, İsrail milli komandası ikinci dəfədir 
Bakıda Dünya Kubokunda iştirak edir: “Bakıda, bizə dost 
ölkədə İsrail gimnastlarının çıxışlarını izləmək mənim üçün 
böyük şərəfdir. Bu cür peşəkar təşkil olunmuş yarışda qonaq 
olmaqdan da qürur duyuram”.

Qeyd edək ki, Bakıda Milli Gimnastika Arenasında bədii 
gimnastika üzrə Dünya Kubokunun üçüncü – sonuncu yarış 
günü başa çatıb. Fərdi proqramda halqa, top, gürzlər və lentlə 
hərəkətlər üzrə finallar, eləcə də qrup hərəkətləri proqramında 
ayrı-ayrı alətlərlə (5 top, 3 halqa və 2 cüt gürz) hərəkətlər üzrə 
finallar keçirilib.

Aprelin 26-dan start götürən turnirdə ümumilikdə 39 
ölkədən 200-dən çox gimnast mübarizə aparıb.

E.Əliyev qeyd edib ki, 
İçərişəhərdə tikilən müasir iaşə 
obyektləri ilə bağlı problem 
məlumatsızlıqdan qaynaqlanır: 
“Əslində hər hansı şəhərdə 
müvafiq iş gedərkən tikintinin 
qarşısında lövhə quraşdırılma-
lıdır. Bu lövhədə layihənin han-
sı məqsəd daşıdığı, müəllifin 
kim olduğu və tikintinin yekun 
görüntüsü yer almalıdır”.

Memar bildirib ki, quraşdı-
rılan hər hansı konstruksiyalar 
Qala divarlarından hündür 

olmamalıdır:
“Qala divarları İçərişəhərin 

ən önəmli rəmzidir. Turistlər 
xüsusilə bu qədim divarları 
görməyə gəlirlər. Divarları 
turistlərdən və sakinlərdən 
gizlətmək olmaz. Bildiyimiz 
kimi, yaxın keçmişdə metronun 
“İçərişəhər” stansiyasının sovet 
dövründə tikilmiş girişi söküldü. 
Çünki bu tikili tarixi Qala divar-
larını qarşısını bağlayırdı”.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın 
Birinci  vitse-prezidenti Meh-

riban Əliyeva aprelin 26-da 
İçərişəhəri ziyarət edərək 
Kiçik Qala küçəsində yerləşən 
ictimai iaşə obyektlərində 
aparılan konstruksiya işləri ilə 
yerində tanış olaraq, həmin 
obyektlərdə uzun illər çalışan 
bir qrup sahibkar, həmçinin 
İçərişəhər sakinləri ilə görüşüb.

Baxış zamanı təqdim 
edilmiş məlumatları diqqətlə 
dinləyən Mehriban Əliyeva 
ərazidəki konstruksiyaların 
2009-cu ildə qəbul edilmiş 

İçərişəhərin “Master Planı”na 
və təsdiq edilmiş layihəyə uy-
ğun olaraq birmərtəbəli olması 
şərti ilə quraşdırılmasına ciddi 
nəzarət edilməsini tapşırıb.

“İçərişəhər” Dövlət Ta-
rix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 
layihənin verilən tapşırıqlar 
əsasında birmərtəbəlilik şərti 
gözlənilməklə aparılacağını 
təmin edəcək.

BANM-dan aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, “Proseslərin avtomatlaş-
dırılması mühəndisliyi” ixtisası üzrə 
təhsil alan 5-ci kurs tələbəsi Ayaz 
Səmədli müəllifi olduğu “Avtonom ma-
şınlar – süni intellekt” adlı layihəsini 
uğurla həyata keçirib. Bakı Ali Neft 
Məktəbinin dəstəyi ilə icra edilən bu 
layihə dörd təlimdən ibarətdir və bu 
təlimlərdə tələbələrin gələcək karyera-
ları üçün faydalı mövzular müzakirə 
olunub.

Rektor Elmar Qasımov 
layihənin yekun mükafatlandırma 
mərasimində çıxış edərək layihədə 
iştirak edən Bakı Ali Neft Məktəbinin 
və digər universitetlərin tələbələrini 
təbrik edib, onlara gələcək təhsil 
həyatında uğurlar arzulayıb. O, 
qonaqlara və təlim iştirakçılarına 
layihənin əhəmiyyətindən danışaraq 
gənclərin bu kimi layihələrdə fəal 
iştirakından məmnunluğunu bil-
dirib. Tədbirin sonunda təlimlərdə 
iştirak edən tələbələr  sertifikat 
və həvəsləndirici hədiyyələrlə 
 mükafatlandırılıb.

Qeyd edək ki, layihənin 
təlimlərində Bakı Ali Neft Məktəbi 
ilə yanaşı ADA Universiteti, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
ti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası, Xəzər Universiteti, 
Milli Aviasiya Akademiyası və Bakı 
Mühəndislik Universitetinin tələbələri 
də iştirak ediblər. Layihə iştirakçıları 
təlimlər müddətində “Əşyaların inter-
neti”, “Maşın öyrənməsi”, “Kompüter 
vizyonu”, “Neyron şəbəkələr” və s. 
mövzular üzrə məlumatlandırılıblar.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Konstruksiyalar 
Qala divarlarından 
hündür olmamalıdır

Tarixi abidələrin ətrafında aparılan müa-
sir memarlıq işləri yüksək keyfiyyətlə 
həyata keçirilməlidir. Bunu memarlıq 

üzrə elmlər doktoru, professor Elçin Əliyev 
deyib. Memarın sözlərinə görə, tarixi di-
varların qarşısında hansısa müasir memar-
lıq nümunəsi tikilə bilər, lakin bu, həmin 
abidəyə xələl gətirməməlidir: “Müasir me-
marlığın Bakıda tətbiqi yaxşı haldır, amma 
bu üslub standartlara uyğun olmalıdır”.

Mənzil İnşaatı Dövlət Agent-
liyinin Yasamal Yaşayış 
Kompleksinin 6-7 saylı 

binaları üzrə 22 mənzil, həmçinin 
8 və 9 saylı binalarında yerləşən 
132 mənzilin, ümumilikdə 154 
mənzilin satışı prosesinə aprelin 
24-də saat 11:00-da başlanılmış və 
mənzillərin seçimi qısa müddətdə 
uğurla başa çatdırılmışdır.
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Xorvatiya Azərbaycanı 
mühüm strateji 
tərəfdaş hesab edir 

Güzəştli mənzillərin növbəti seçim 
prosesi uğurla başa çatdırıldı 

İsrailin 
Azərbaycandakı 
səfirinin müavini 
Avital Rozenberq 
bildirib ki, Bakı-
da bədii gimnas-
tika üzrə Dünya 
Kuboku çox 
peşəkarcasına 
təşkil olunub.

Qrant müsabiqəsinin qalibi

Xorvatiya Baş 
 nazirinin müavi-
ni, xarici və Av-

ropa işləri naziri Mariya 
Peyçinoviç-Buriç Trend-ə 
açıqlamasında bildirib ki, 
Xorvatiya Azərbaycanı 
mühüm strateji tərəfdaş 
hesab edir.

Bakı Ali Neft 
Məktəbinin tələbəsi 
Azərbaycan Respub-

likasının Gənclər Fondu-
nun elan etdiyi 11-ci qrant 
müsabiqəsinin qalibi olub. 

Zərifə xanım Əliyeva - səmimi, qayğıkeş və fədakar Azərbaycan həkimi

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
əvvəlcə konfrans iştirakçıla-
rı Fəxri xiyabanda ulu öndər 
Heydər Əliyevin və akademik 
Zərifə Əliyevanın məzarlarını 
ziyarət ediblər. Ümummilli liderin 
və görkəmli oftalmoloq-alimin 
məzarlarına tər güllər düzülüb, 
əklillər qoyulub və əziz xatirələri 

dərin ehtiramla yad edilib. 
Tədbirdə çıxış edən mərkəzin 

direktoru professor Elmar 
Qasımov Azərbaycanın tanın-
mış oftalmoloq-alimi, akademik 
Zərifə Əliyevanın oftalmologiya 
elminin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olduğunu qeyd edib: 
“Zərifə xanım Əliyeva vaxtilə 

Azərbaycanda geniş yayılmış 
traxomanın, dünya təcrübəsində 
birincilər sırasında peşə, 
xüsusilə kimya və elektron 
sənayelərində peşə fəaliyyəti 
ilə bağlı göz xəstəliklərinin 
öyrənilməsi, profilaktikası və 
müalicəsinə, habelə oftalmolo-
giyanın müasir problemlərinə 
dair bir çox sanballı tədqiqatların 
müəllifidir. Görkəmli alimin 200-ə 
qədər elmi işi, 14 monoqrafiyası 
və 12 səmərələşdirici təklifi var. 
O, yüksəkixtisaslı səhiyyə kadr-
larının hazırlanmasına böyük 
əmək sərf edib. Zərifə xanım 
Əliyeva tələbələrinə zəngin 

həyat təcrübəsini öyrədib, onlara 
diqqət və qayğı ilə yanaşıb. O, 
heç zaman gərgin işdən usan-
mayıb, ürəkdən və ilhamla çalı-
şıb. Zərifə Əliyevanın həkim kimi 

fədakarlığı, yüksək vətəndaşlıq 
məsuliyyəti, səmimiliyi və 
qayğıkeşliyi, insanlara və on-
ların problemlərinə göstərdiyi 
diqqət, fəal həyat mövqeyi ona 

həmkarlarının, yetirmələrinin 
və xəstələrinin dərin hörmətini 
qazandırıb. 

Zərifə xanım Əliyeva vaxtilə 
Bakıda oftalmologiya mərkəzinin 
tikilməsi üçün təşəbbüslər irəli 
sürüb. Onun bu arzusu həyata 
keçirilib. Belə ki, artıq 10 ildir 
ki, Bakıda dünyanın ən bö-
yük və müasir oftalmologiya 
mərkəzlərindən biri - akademik 
Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. Beynəlxalq standartlara 
cavab verən müasir diaqnostik 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
mərkəzin digər filialının ilin 

sonunadək Şəkidə açılması 
nəzərdə tutulub. Onu da qeyd 
edim ki, mayın 24-də Milli 
Oftalmologiya Mərkəzinin 10 
illiyinə həsr olunmuş konfrans 
keçiriləcək”.

E.Qasımov fədakar 
Azərbaycan həkiminin sadəliyi, 
vətənpərvərliyinin hər kəs üçün 
nümunə olduğunu və onun xeyir-
xah əməlləri, oftalmologiyanın 
inkişafına verdiyi töhfələrin heç 
zaman unudulmayacağını da 
diqqətə çatdırıb. 

Sonra mərkəzin elmi kati-
bi, tibb elmləri doktoru Nazilə 
Rüstəmova tanınmış oftalmoloq-
alimin ömür yolundan, pedaqoji 
və həkimlik fəaliyyətindən danı-
şıb, oftalmologiya sahəsindəki 
misilsiz xidmətləri barədə tədbir 
iştırakçılarına məlumat verib.

Konfrans “Multifokal intrao-
kulyar linzaların implantasiyasın-
da “Mix And Match” texnikası” , 
“Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun-
da uşaq və yeniyetmə əhalinin 
görmə itiliyinin səciyyələri”, 
“Şəkərli diabetin diaqnostikası 
və tibbi yardım üzrə alqoritmi”, 
“Keratakonus xəstələrinin ilkin 
mərhələsində Prk üsulunun və 
Krosslinkinq texnologiyasının 
tətbiqi”, “Gözdaxili cisim olan 
xəstələrdə müalicə taktikası” 
və s. mövzularda məruzələr və 
müzakirələrlə davam etdirilib.

Aprelin 29-da Səhiyyə Nazirliyi, akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan 
Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə akademik 
Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 96 illiyinə 
həsr olunan “Oftalmologiyanın aktual məsələləri” 
mövzusunda elmi konfrans keçirilib. 


