
21 iyun 2019-cu il, cümə10

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
şəhər ərazisində səkilərdə, həyətlərdə, park və bağlarda 
təmir, yenidənqurma və abadlıq, məhəllədaxili yollarda 

və səkilərdə asfalt örtüyünün təmiri işlərinin layihə-
smeta sənədlərinin hazırlanmasının satın alınması üçün 

Lot -1. Bakı şəhəri ərazisində 
səkilərdə, həyətlərdə, park və 
bağlarda təmir, yenidənqurma və 
abadlıq, məhəllədaxili yollarda və 
səkilərdə asfalt örtüyünün təmiri 
işlərinin layihə-smeta sənədlərinin 
hazırlanmasının satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki,öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
İstiqlaliyyət küçəsi 18 nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs- Əhməd 
Məmmədovdan, telefon-496-52-04) 
ala bilərlər: 

İştirak haqqı 50 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağı-
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Şəhər İcra Hakimiyyəti “Bakı Şəhər 
Əsaslı Tikinti və Təmir” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyət 

H\h- AZ22I-
BAZ38030019446253269215 

Kod- 805625 

VÖEN-1702563281 
 VÖEN-9900001881
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
SWİFT-IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda qeri 

qaytarılmır. İştirakçılar tenderdə işti-
rak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər: 

-tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə; 

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

-tender təklifi qiymətinin 1 
faizi həcmində (təklifin təminatı) 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

-iddiaçının son bir il ərzində 
maliyyə vəsaiti haqqında bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank zəmanəti istisna 
olmaqla) 11 iyul 2019-cu il saat 
17.00-dək təqdim etməlidirlər.

Tender təklifi və bank zəmanəti 
19 iyul 2019-cu il saat 17.00 -dək 
təqdim olunmalıdır.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 22 iyul 2019-cu il 
saat 10.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi

aşağıdakı işlərin görülməsi və malların satın alınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot -1. Azərbaycan Respubli-

kası DİN-in Nəqliyyatda Baş Polis 
İdarəsində generatorların, qazanxana 
avadanlıqlarının, havalandırma və 
soyutma sistemlərinin texniki baxışı və 
təmiri işlərinin satın alınması.

 Lot -2. Dəftərxana və təsərrüfat 
mallarının satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Suraxanı rayonu, DİN-in Nəqliyyatda 
Baş Polis İdarəsinin inzibati binasından 
(əlaqələndirici şəxs- Tunc Mətanətdən, 
telefon - 0506776701) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər lot üçün 50 
manatdır.
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qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-

fiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 24 iyul 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2 
avqust 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, DİN-in 
Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 
5 avqust 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, DİN-in 
Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin inzi-
bati binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin Bakıda 
keçiriləcək nöbəti sessiyasına hazırlıq başa çatmışdır

Tədbirdə Təşkilat Komitəsinin 
sədri, mədəniyyət naziri Əbülfəs Qa-
rayev qarşıda duran vəzifələr haqqın-
da komitə üzvlərinə məlumat verərək 
bildirmişdi ki, İrs Komissiyası Bakıda 
keçiriləcək sessiyasında dünyanın 
hər hansı bir ölkəsinin mədəniyyət 
nümunəsi haqqında qərar çıxarılar-
sa, bu, həmin ölkənin bəşəriyyətin 
tarixinə öz adını yazdırması deməkdir. 
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına 
uyğun olaraq, Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın UNESCO-da 
apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir 
ki, bu məsuliyyət Azərbaycana 
həvalə edilib. “Biz Təşkilat Komitəsi 
olaraq bu tədbirə bütün qüvvəmizlə 
hazırlaşmalı və Azərbaycana 10 gün 
müddətində 3 mindən artıq qonağın 
qatılacağı tədbiri yüksək səviyyədə 
təşkil etməliyik”.

Ümumdünya İrs Komitəsinin 
42-ci sessiyasında qəbul edilmiş 
qərara əsasən 43-cü sessiya 2019-
cu il iyunun 30–dan iyulun 10-dək 
Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan 
üçün mühüm əhəmiyyətə malik belə 
bir qərarın qəbul olunması—bir il 
müddətinə komitənin sədri seçilməsi 
ölkəmizin UNESCO ilə tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
olmasından xəbər verir.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, bu gün 
neçə-neçə mədəni irs nümunəmiz 
UNESCO-nun mədəni irs siyahısın-
da qorunur. İlk olaraq İçərişəhər və 
Azərbaycan muğamı bu siyahıya da-
xil edilib. Hazırda nazirliyin nəzdində 
fəaliyyət göstərən komissiya Şəki 
şəhərinin və onun tarixi hissəsinin 
siyahıya daxil edilməsi ilə bağlı işlər 
görür.

UNESCO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin fəaliyyəti və yaranması 
haqqında iştirakçılara məlumat verən 
nazir bildirib ki, bu gün dünyada 
1500-ə yaxın abidə komitə tərəfindən 
qorunur. Azərbaycanda təşkil ediləcək 
sessiyanın əsas iclaslarının Bakı 
Konqres Mərkəzində baş tutacağını 
və sessiyaların UNESCO və BMT-nin 

saytı vasitəsilə birbaşa yayımlanaca-
ğını da diqqətə çatdırıb.

Ötən müddət ərzində Təşkilat 
Komitəsi sessiyaya hazırlıqla bağlı 
görüşlər keçirmiş, məsləhətləşmələr 
aparmışdır. Bu il mayın 20-də 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 
Təşkilat Komitəsinin sədri Əbülfəs 
Qarayevin iştirakı ilə sessiyaya hazır-
lıqla əlaqədar iclas keçirilmişdir. Top-
lantıda aidiyyəti nazirliklərin, dövlət 
komitələrinin, digər qurumların rəhbər 
və məsul şəxsləri iştirak etmişlər.

Həmin iclasda Əbülfəs Qarayev 
Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sessi-
yasına hazırlıqla əlaqədar görülmüş 
işlər və qarşıda duran vəzifələr 
haqqında məlumat vermişdir. Qeyd 
etmişdir ki, ölkəmizin son illərdə 
sürətli inkişaf yoluna çıxması dünya 
birliyində yüksək qiymətləndirilir. 
Dünyanın nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarının öz tədbirlərini 
Azərbaycanda keçirməsi dövlətimizin 
nüfuzundan xəbər verir.

Təşkilat Komitəsinin sədri 
vurğulamışdır ki, UNESCO-nun 
bu əhəmiyyətli tədbirinin Bakıda 
keçirilməsi olduqca məsuliyyətli bir 
işdir. Komitənin sessiyası dünya 
mədəni irsinə töhfə verən ən nüfuzlu 
tədbirlərdən hesab olunur: “Bütün 
dünyanı əhatə edən İrs Komitəsi 
üzvlərinin ölkəmizə səfəri, Təşkilat 
Komitəsində təmsil olunan qurumla-
rın qarşısında böyük vəzifələr qoyur. 
Bakıya gələcək 3000 nəfərdən çox 
qonaq şəhərimizi gəzəcək, muzeyləri, 
qoruqları, restoranları və tarixi 
abidələri ziyarət edəcək. Onlar dün-
yada ictimai fikri formalaşdıran insan-
lardır və Vətənimiz, şəhərimiz, tarixi 
abidələrimiz, mədəni sərvətlərimiz 
haqqında düşüncələri və yazdıq-
ları olduqca vacib əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu elm adamlarının məqalələri 
dünya miqyasında mütəxəssislər 
tərəfindən oxunur və müzakirə 
edilir. Bu səbəbdən də bütün teatr və 
konsert müəssisələri, muzeylərimiz, 
qoruq və tarixi məkanlarımız öz işini 

dünya tələblərinə uyğun quraraq bu 
günlərdə daha məsuliyyətlə fəaliyyət 
göstərməlidir. Sessiyanın keçirildiyi 
günlərdə Bakıda tədbirin ruhuna 
uyğun konsert və tamaşalar təqdim 
olunacaq, ölkəmizin qüdrəti, tarixi-
mədəni irsimiz təcəssüm etdiriləcək”.

Bakının otelləri qonaqları qar-
şılamağa tam hazır vəziyyətə 
gətirilməkdədir. İçərişəhər və Qo-
bustan qoruqları xüsusi iş rejimində 
çalışacaq, hər bir muzey və qoruq 
ingilis, rus və fransız dillərini bilən 
bələdçilərlə təmin ediləcəkdir. 
Həmçinin paytaxtın böyük ticarət 
obyektlərinə də işlərini uyğun şəkildə 
qurmaq tapşırığı verilmişdir. 

Sessiyanın açılış mərasimi 
Qoşa qala qapısında açıq havada 
keçiriləcək. Sessiya çərçivəsində 
“Gənc peşəkarların forumu” və “Abidə 
menecerlərinin forumu” da təşkil 
olunacaq. Buna görə də paytaxtla 
yanaşı, regionlarda da bu sessiya-
ya hazırlıq işlərinin yekunlaşması 
tapşırığı verilmişdir. Bölgələrdə 
fəaliyyət göstərən muzey və qoruqlar, 
mədəni məkanlar qonaqlara yüksək 
səviyyədə xidmət göstərəcək. Ses-
siya günlərində rəngarəng mədəni 
proqram və tədbirlər təşkil olunacaq. 

Nazirin tapşırığı ilə sessiya 
günlərində xüsusi tamaşa və etnoq-
rafik filmlərin nümayişi ilə yanaşı, 
ölkəmizin təbliği məqsədilə xüsusi 
nəşrlər hazırlanacaq.

Nazir Əbülfəs Qarayev tədbirə 
hazırlıq məsələlərinin müzakirəsi 
və təşkilatın baş qərargahında 
keçiriləcək informasiya sessiyasın-
da iştirak etmək məqsədilə Parisdə 
olmuşdur. Səfər çərçivəsində nazir ilk 
olaraq UNESCO-nun baş direktoru-

nun mədəniyyət üzrə müavini Ernesto 
Rodrigez Ottone ilə görüşmüşdür. 
Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO 
arasında əlaqələrin mövcud vəziyyəti, 
Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyasına hazırlıq və sessiyada 
müzakirəsi gözlənilən məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Nazir, həmçinin UNESCO-nun 
Ümumdünya İrs Mərkəzinin rəhbəri 
Mextild Rosslerin rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyəti ilə də görüşmüş-
dür. Görüşdə Bakıda təşkil olunacaq 
43-cü sessiyanın gündəliyində duran 
dünya mədəni və təbii irsinə dair 
namizədlik fayllarının vəziyyəti, ses-
siyanın sədrinin öhdəlikləri, prosedur 
qaydaları, tədbirin açılış mərasimi və 
digər məsələlər müzakirə edilmışdir.

Səfər zamanı, həmçinin Ümum-
dünya İrs Mərkəzinin müvafiq 
nümayəndələri ilə ev sahibi olan 
Azərbaycan tərəfindən əməliyyat 
qrupu arasında görüş keçirilmiş-
dir. Əməliyyat qrupunun rəhbəri 
Vasif Eyvazzadə 43-cü sessiyanın 
təşkilatçılığına cəlb edilmiş şirkətlərlə 
birgə sessiya və onun çərçivəsində 
təşkil ediləcək 35-ə yaxın tədbirin, 
Gənc Peşəkarlar Forumu və Abidə 
Menecerləri Forumuna hazırlığın 
vəziyyəti və texniki tələblərin icrası 
barədə məlumat vermişdir.

Beləliklə, Azərbaycan bu sessi-
yanın keçirilməsinin bütün hazırlıq 
işlərini yekunlaşdırmışdır. İnanmaq 
olar ki, digər beynəlxalq tədbirlər kimi 
bu sessiyaya da yüksək səviyyədə ev 
sahibliyi edəcəkdir.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

UNEC-də dövlət müəssisələrinin 
korporativ idarə edilməsinin əsas 

istiqamətləri müzakirə olunub
 � UNEC-də “Bilik əsaslı iqtisadiyyatda institusional amillər: Dövlət 

müəssisələrinin korporativ idarə edilməsi” mövzusunda II Forum keçirilib. 

Forum Bilik İqtisadiyyatı UNEC Tədqiqat 
Mərkəzi, Empirik Tədqiqatlar Mərkəzinin 
birgə təşkilatçılığı və Dünya Bankının 
Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə 
təşkil olunub.

Təbdirdə UNEC-in rektoru, profes-
sor Ədalət Muradov, Dünya Bankının 
Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Navid 
Naqvi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin direktoru Vüsal Qasımlı, 
müvafiq nazirlik, dövlət və özəl müəssisələrin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Forumun açılışında çıxış edən rektor 
Ədalət Muradov Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 
müsbət nəticələr verdiyini bildirərək, iqtisadi 
inkişafın davamlılığının və dayanıqlığının 
təmin edilməsi, əhalinin rifahınıın daha da 
yaxşılaşdırılması istiqamətində islahatların 
uğurla davam etdiyini deyib. Həmin isla-
hatların vacib elementlərindən birinin də 
ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan 
dövlət müəssisələrinin idarəedilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olduğunu vur-
ğulayan rektor, müzakirələrin forumda bu 
istiqamətdə aparılacağını vurğulayıb: “Dün-
yanın bir çox ölkələrində ölkə iqtisadiyyatın-
da mühüm rol oynayan dövlət müəssisələri 
idarəetmədə və ortaya qoyduğu nəticələrdə 
özəl sektorla müqayisədə bir sıra hallarda 
rəqabətədavamlı olmurlar. Forumun əsas 
müzakirə predmeti də dövlət müəssisələrində 
korporativ idarəetmənin müasir metodlar 
tətbiq etməklə təkmilləşdirilməsidir”.

UNEC-də ölkə iqtisadiyyatının qarşısında 
duran məsələlərin müzakirəsinə akademik 
baxış ortaya qoyulduğunu deyən Ə.Muradov 
müzakirələrdə eyni problemlərlə üzləşən və 
həmin problemləri uğurla həll edən ölkələrin 
təcrübəsinin bölüşdürüləcəyini, universitetlə 
real sektor arasında ölkə iqtisadiyyatında 
mövcud olan məsələlərin birgə müzakirəsinin 
aparılacağını qeyd edib. Müzakirələrin 
nəticəsi olaraq təkliflərin hazırlanacağını 
bildirib. 

Bilik İqtisadiyyatı Tədqiqat Mərkəzinin 
direktoru, dosent Altay İsmayılov UNEC-də 
Universitet-Dövlət-Sənaye (UDS) platfor-
masının yaradıldığı barədə məlumat verib. 
Bildirib ki, U-D-S platformasının yaradılması-

nın məqsədi innovativ inkişafa zəmin hazırla-
yan akademik mühiti, dövlət və iş dünyasını 
bir araya gətirərək səmərəli müzakirə mühiti 
təmin etməklə sinerji dəyəri formalaşdır-
maqdır. O, UNEC-in U-D-S üçbuçağında 
akademik sektora düşən vəzifəni öz üzərinə 
aldığını qeyd edib. 

İİTKM-nin direktoru Vüsal Qasımlı ölkə 
başçısının dövlət müəssisələrinin korporativ 
standartlarının tətbiqi ilə bağlı imzaladığı 
sərəncama diqqət çəkərək, yeni standartların 
hazırlandığını və Nazirlər Kabineti tərəfindən 
təsdiq edildiyini bildirib. Yeni standartların 
tətbiqi ilə bağlı tədbirlər planına ehtiyac oldu-
ğunu deyən V.Qasımlı UNEC-də Universitet-
Sənaye-Dövlət üçbucağının vəhdətində 
bu cür müzakirələrin aparılmasının faydalı 
olacağını bildirib. Dünya Bankı və UNEC-in 
U-D-S platformasının korporativ standartlarla 
bağlı idarəetmədə ən yüksək istinad mənbəyi 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Dünya Bankının Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəhbəri Navid Naqvi 
mövzunun aktuallığından bəhs edərək, əsas 
diqqətin dövlət müəssisələrinin ölkə iqtisadiy-
yatına verdiyi töhfələrə yönəldilməli olduğunu 
deyib. Xarici və daxili investorların əsasən 
ölkə iqtisadiyyatında maliyyə vəsaitlərinin 
idarə olunmasına və dövlət müəssisələrindəki 
şəffaflığa önəm verdiyindən söz açan 
N.Naqvi UNEC-də təşkil olunan müzakirələrin 
dövlət müəssisələrinin resurslarının ef-
fektiv istifadə olunması və idarəetmədə 
şəffaflığın artırılması istiqamətində tədbirlərin 
görülməsinə böyük dəstək olacağını qeyd 
edib.

Tədbirdə Dünya Bankının Gürcüstan 
Nümayəndəliyinin mütəxəssisi İrina Gor-
deladze “Dövlətin dövlət müəssisələrinin 
direktorlar şurası və rəhbərliyi ilə 
münasibətləri”, Dünya Bankının Azərbaycan 
Nümayəndəliyinin mütəxəssisi Tural Camalov 
“Dövlət müəssisələrində maliyyə intizamı”, 
UNEC Empirik Tədqiqatlar Mərkəzinin di-
rektoru Xətai Alıyev “Dövlət müəssisələrində 
idarəetmə keyfiyyətinin fiskal dayanıqlılığa 
təsiri” mövzularında çıxış ediblər. 

Çıxışlardan sonra suallar cavablandırılıb. 

Elnarə ÖMƏROVA

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
rəhbərliyi Lənkəran və Lerikdə vətəndaşları qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər 
qurumların rəhbərlərinin və onların müavinlərinin 2019-cu 
ilin iyun ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu 
cədvəlinə uyğun olaraq Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi, general-leytenant 
Arzu Rəhimov iyunun 20-də Lənkəranda Astara və Lənkəran 
rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu həyata keçirib.

Qəbuldan əvvəl xidmət 
rəisi, general-leytenant Arzu 
Rəhimov və Lənkəran Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh 
Qaraşov ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək 
önünə gül dəstəsi qoyublar.

Qəbul zamanı hər bir 
vətəndaşın müraciət və təklifi 
diqqətlə dinlənilib.

Xidmət rəisi tərəfindən 
qəbul edilən vətəndaşların 
müraciətlərinin bir çoxu yerindəcə 
öz həllini tapıb, araşdırılma-
sına ehtiyac olan məsələlər 
qanunvericiliyə uyğun olaraq 
tədbirlər görülməsi üçün qeydiyya-
ta alınıb. 

Elə həmin gün xidmət rəisinin 
müavini, general-mayor Mayıl 
Şahverdiyev Lerikdə vətəndaşları 
qəbul edib.

Xidmət rəhbərliyinin keçir-
diyi qəbullarda 42 vətəndaşın 
müraciəti dinlənilib.Müraciətlər 
əsasən həqiqi hərbi xidmətə və 
ya işə qəbul, övladlarının gələcək 
müddətli həqiqi hərbi xidmət 
yerinin müəyyənləşdirilməsi, 
müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
cəlb olunma, veteran adının və 
vəsiqəsinin verilməsi, eləcə də 
digər məsələlərlə bağlı olub.

Bəzi vətəndaşlar tərəfindən qal-
dırılan və xidmətin səlahiyyətlərinə 
aid olmayan müraciətlər isə 
aidiyyəti orqanlara çatdırılması 
üçün qeydiyyata alınıb.

Bölgə sakinlərinin yerlərdə 
qəbulu və müraciətlərinə baxılması 
üçün daha rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqlarını ifadə 
edən vətəndaşlar göstərilən diqqət 
və qayğıya görə dövlətimizin başçı-
sına minnətdarlıqlarını bildiriblər.

 � ABŞ-da hərbi sursat və təhlükəli 
əşyalar daşıyan yük qatarı relsdən çıxıb. Hadisə 
Nevada ştatının Uells yaşayış məntəqəsinin 
yaxınlığında baş verib.

Yük qatarında odlu 
silahlar və bombalar olub. 
Relsdən 19 vaqon çıxıb. Qa-
tarda yalnız maşinistlərdən 
ibarət briqada olub. Onların 
heç biri xəsarət almayıb.

Polisin məlumatına görə, 
qəza nəticəsində qatarda 
olan kimyəvi məhsulların 
sızması baş verib ki, bu da 
insan orqanizmi üçün çox 
təhlükəlidir.

Hazırda qəzanın 
səbəbləri araşdırılır. Lakin 
dəqiq məlumat verilmir.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

ABŞ-da  
qatar  
relsdən  
çıxıb


