
28 iyun 2019-cu il, cümə10

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun təşkil etdikləri fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin elanı

Müsabiqənin məqsədi:
Müsabiqənin məqsədi Azərbaycan Respubli-

kasının enerji təhlükəsizliyinin, enerji sisteminin 
dayanıqlılığının və etibarlılığının təmin edilməsi, 
habelə “Azərenerji” ASC-nin Reabilitasiya Proq-
ramı çərçivəsində “itirilmiş” güclərin bərpası, yeni 
generasiya mənbələrinin yaradılması istiqamətində 
görülən və görüləcək işlərin, qarşıya qoyulmuş 
hədəflərin ictimaiyyətə obyektiv şəkildə çatdırılma-
sında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdır-
maq.

Müsabiqənin mövzusu:
“Azərenerji” ASC-nin Reabilitasiya Proqramı və 

yeni hədəflər”
Müsabiqədə iştirak
Müsabiqə elan olunan günədək ən azı bir 

il müddətində kütləvi informasiya vasitələrində 
(qəzet, jurnal, informasiya agentliyi və rəsmi 
qeydiyyatdan keçmiş internet media resurslarında) 
fasiləsiz çalışan şəxslər müsabiqədə iştirak edə 
bilərlər.

Müsabiqəyə təqdim olunan yazılara aid tələblər
1. Dərc olunmuş yazının sərlövhəsi təklif olun-

muş mövzu ilə eyni olmalıdır.

2. Müsabiqəyə hər jurnalist yalnız bir yazı 
təqdim edə bilər.

3. Qəzet və jurnallarda çalışan jurnalistlərin 
yazıları yalnız çalışdıqları mətbuat orqanlarında 
dərc olunmalıdır. İnformasiya agentliklərində, sayt 
və portallarda çalışan jurnalistlər yazılarını həmin 
saytlarda yerləşdirməli və linki məqalənin yazıldığı 
diskdə təqdim etməlidirlər.

4. Yazı son bir ildə, həftədə bir dəfədən az 
olmayaraq nəşr edilən, Azərbaycan Mətbuat 
Şurasının tərtib etdiyi “qara siyahı”ya düşməyən 
mətbuat orqanlarında dərc edilməli, eyni zamanda, 
saytlarda yerləşdirilməlidir.

5. Aşağıdakı redaksiyaların yazıları 
müsabiqəyə qəbul edilmir:

5.1. Azərbaycan jurnalistlərinin I qurultayında 
qəbul olunmuş Azərbaycan jurnalistlərinin peşə 
(etik) davranış qaydalarını pozması ilə əlaqədar 
haqqında Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən 
müvafiq qərar çıxarılan;

a) Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib etdiyi 
“qara siyahı”ya düşən qəzet və ya saytlar.

b) Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib etdiyi 

“qara siyahı”dan çıxarılan qəzetlər və ya saytlar (1 
il müddətində).

c) Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən 
xəbərdarlıq almış qəzetlər və ya saytlar (6 ay 
müddətində)

5. Dərc olunmuş yazıda “Azərenerji” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün” qeydi 
göstərilməlidir.

Yazıların qəbul qaydaları
1.Yazının dərc olunduğu mətbuat orqanı 

(qəzet) 1 nüsxə
2.Yazının elektron variantı (Times New Roman 

(12) şriftində - CD diskdə) 1 nüsxə
3. Yazının A4 formatda çap olunmuş variantı 

(müəllifin imzası göstərilməməlidir) 3 nüsxə
4.Yazıların həcmi: 1 səhifə (A3) olmalıdır (9-11 

min işarə)
Tələb olunan sənədlər
1. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-

yinin Elektron İnformasiya sistemindən çıxarılmış 
əmək müqaviləsi bildirişi.

2. İştirakçı haqqında məlumat cədvəli (möhür, 
müəllif və baş redaktorun imzası ilə)

3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti,
4. Şəxsi VÖEN və surəti,
5. Şəxsi bank rekvizitləri (şəxsi VÖEN əsasında 

açılmış bank hesabı. Hesabın aktiv olması 
təsdiqlənməlidir).

Tələb olunan sənədlər tam olmadığı və ya 
həqiqəti əks etdirmədiyi hallarda yazı müsabiqəyə 
buraxılmır.

Fonda təqdim edilmiş yazılar və sənədlər geri 
qaytarılmır.

Yazıların qəbulu 10 may 2019-cu il tarixində 
başlayır, 5 iyul 2019-cu il tarixində başa çatır.

Yazılar rəsmi iş günləri saat 10:00-dan 16:00-
dək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fonduna şəxsən təqdim olunmalı-
dır.

Qiymətləndirmə meyarları:
- mövzunun əhatə olunması, jurnalist araşdır-

ması, əsaslandırma;
- materialın oxucu üçün informasiyalılıq 

səviyyəsi;
- yazının dil və üslub xüsusiyyətləri, bədii-

estetik ifadəsi;
- jurnalist obyektivliyi, qərəzsizliyi, tərəfsizliyi və 

məsuliyyəti;
- ictimai maraqların müdafiəsi.
Müsabiqəyə təqdim olunmuş yazıların mü-

kafatlandırılması
Müsabiqədə
I yer üçün 1 nəfər (1000 manat);
II yer üçün 2 nəfər (800 manat);
III yer üçün 3 nəfər (500 manat)
yazı qaliblərinin mükafatlandırılması nəzərdə 

tutulmuşdur.
Bundan əlavə, 10 yazı müəllifinə (hər biri 

300 manat) həvəsləndirici mükafatların verilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.

Qaliblər, həmçinin “Azərenerji” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun xüsusi diplomu 
ilə təltif olunacaqlar.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
 Azərbaycanın turizm əhəmiyyətli regionlarında yerli və xarici, 
eləcə də ölkədən gedən turistlər arasında sorğunun aparılması 

xidmətlərinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
1. Kotirovka sorğusunda yüksəkkeyfiyyətli 

sorğuların aparılması xidmətlərini həyata 
keçirən rezident və ya qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər iştirak edə bilərlər.

2. Kotirovka sorğusunun əsas şərtlər toplu-
sunu əldə etmək üçün iddiaçılar Bakı, Nizami 
küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə 
müraciət edə bilərlər. (əlaqə telefonları- 505 
87 04 (əlavə 2303), faks- 492 05 92.)

3. Kotirovka təklifi tələb olunan formada 
hazırlanaraq, üzərində hüquqi şəxsin adı və 
ünvanı göstərilməklə möhürlənmiş qapalı 

zərfdə 11 iyul 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Dövlət Turizm Agentliyi, Bakı, Nizami küçəsi 
96 E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə təqdim 
olunmalıdır.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin 
açılışı 12 iyul 2019-cu il saat 11.00-da Bаkı 
şəhəri, Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbədə Dövlət Turizm Agentliyinin ofisində 
keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 
rayon üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə 

cəlb edilmiş işçilər üçün 225200 maddəsi 
üzrə xüsusi geyimlərin və 225413 

maddəsi üzrə inventarların satın alınması 
məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir
Satınalmada iştirak etmək istəyənlər əsas şərtlər toplu-

sunu RİH-in tender komissiyasından ala bilərlər. 
Təkliflər sorğusu 3 iyul 2019-cu il saat 12.00-a kimi 

qəbul ediləcəkdir.
Əlavə məlumat almaq üçün (02026) 5-12-00 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlamaq olar. Əlaqələndirici şəxs – Əslan 
Əzimov.

 Ünvan – Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 27.

B I L D I R I Ş
“Xalq qəzeti”nin 14 iyun 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
dərc edilmiş Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi-
nin Təsərrüfathesablı Əsaslı 
Tikinti və Təchizat İdarəsinin 
açıq tender elanı ilə bağlı 
bildirilir ki, tenderdə iştirak, 
tenderin qiymətləndirilməsi və 
digər prosedurlar yalnız  
elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır. 

Tender komissiyası

B I L D I R I Ş
“Xalq qəzeti”nin 9 və 22 may 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Gənclər və İdman Nazirliyinin “Səyyar 
kitabxana” VI layihəsinin satın alınması məqsədilə dərc 
olunmuş satınalma proseduru yetərsay olmadığından 
baş tutmamışdır.

Tender komissiyası

B I L D I R I Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 iyun 2019-cu il tarixli 

nömrəsində dərc olunmuş Ağdam Mexaniki Suvarma 
İdarəsinin tenderi maliyyə çatışmazlığı səbəbindən 
ləğv edilir.

Tender komissiyası

 � 26 iyun – Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə 
Nəsimi Rayon Icra Hakimiyyəti silsilə tədbirlər təşkil etmiş, keçirilən 
görüşlərdə ölkə ərazisinin etibarlı müdafiəsi və ordu ilə xalqın 
möhkəm birliyi diqqət mərkəzində olmuşdur.

Son illər ümumxalq bayramla-
rını hərbçilərimizlə birlikdə qeyd 
etmək ənənəsinə uyğun olaraq, ra-
yon rəhbərliyindən və ictimaiyyət 
nümayəndələrindən ibarət heyətlər Si-
lahlı Qüvvələr Günündə də Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
hərbi hissələrində olmuşlar. Nəsimililər 
əsgərlərin döyüş hazırlığı və məişət 
şəraiti ilə tanış olmuş, təşkil edilən bay-
ram şənliklərini Vətənin müdafiəçiləri ilə 
birlikdə keçirmişlər.

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Əsgərovun rəhbərlik etdiyi 
qrup bayram günü cəbhə bölgəsində 
yerləşən Goranboy rayonundakı “N” 
saylı hərbi hissədə olmuşdur. Qonaqlar 
əvvəlcə düşmənlə üzbəüz səngərlərdə 
xidmət edən əsgərlərimizlə görüşmüşlər. 
Səmimi söhbətdə düşmənin məkrli 
niyyətlərinin qarşısına canlı sədd çəkmiş 
hərbçilərimiz ordu ilə xalqın birliyinin, 
ölkədəki möhkəm sabitliyin və hərtərəfli 
tərəqqinin onlara yüksək mənəvi əhval 
və döyüş əzmi gətirdiyini söyləmişlər. 
Nəsimililər bayram münasibətilə rayon 
ictimaiyyətinin xoş arzularını və bayram 
sovqatlarını Vətən oğullarına çatdırmış-
lar.

Hərbi hissənin təlim və keçid 
meydanında təntənəli mərasimdə çıxış 
edən Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinın 
başçısı Asif Əsgərov müstəqillik illərində 
ölkəmizdə ümumxalq bayramına çev-
rilmiş 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü 

münasibəti ilə əsgər və zabitlərimizi 
təbrik etmiş, onlara çətin və şərəfli 
xidmətlərinin yerinə yetirilməsində ayıq-
sayıqlıq, çeviklik, mübarizlik arzulamış-
dır. Natiq bildirmişdir ki, əsası ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
ordu quruculuğu strategiyasının Prezi-
dent, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi 
nəticəsində bu gün Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri regionun ən qüdrətli hərbi 
gücünə çevrilmişdir. Ordu ilə xalqın 
gündən-günə möhkəmlənən birliyi 
isə Vətənin müdafiəsi kimi taleyüklü 
məsələdə sarsılmaz güc mənbəyimizdir.

Bildirilmişdir ki, texniki təchizat, 
döyüş və mənəvi-psixoloji hazır-
lıq baxımından düşməndən qat-qat 
güclü olan ordumuz 3 il əvvəlki Aprel 
döyüşlərindəki zəfəri ilə bütün dünyaya 
göstərdi ki, torpaqlarımızı asanlıq-
la və qısa müddətdə işğaldan azad 
etməyə qadirdir. Azərbaycan əsgərinin 
qəhrəmanlığı, xalqın Vətən və Tor-
paq kimi yüksək dəyərlər ətrafında 
həmrəyliyi və birliyi tarixi gerçəklikdir. 
Ötən dövrdə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin hərbi potensialı daha da 
artıb, ən müasir silah-sursat, texnika ilə 
təmin olunub. Bütün bunlar düşmənin 
hansı yolu seçməsi üçün günün 
qətiyyətli mesajıdır.

Hərbi hissə komandanlığı şəxsi 
heyətin xidməti və döyüş hazırlı-
ğı barədə məlumat vermiş, Nəsimi 

rayonu ilə əlaqələrin daha da 
möhkəmləndirilməsinə və Silahlı 
Qüvvələr Günü ərəfəsində tədbirin 
təşkilinə görə qonaqlara minnətdarlıq et-
mişdir. Qeyd edilmişdir ki, hərbi hissədə 
keçirilən belə tədbirlər düşmənlə üzbəüz 
səngərdə xidmət edən hərbçilərin xalqın 
ordunun arxa-dayağı olması barədə 
canlı təəssüratını qüvvətləndirir, onlarda 
əlavə ruh yuksəkliyi yaradır.

Sonra Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin hədiyyələri və rayonun 
orta məktəb şagirdlərinin əsgərlərə 
ünvanladıqları məktublar şəxsi heyətə 
təqdim edilmiş, xidmətdə fərqlənən 
əsgər, çavuş və zabitlərin bir qrupu 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin xatirə 
hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışdır.

Bayram şənliyində əsgərlərin iştirakı 
ilə nümunəvi çıxışlar və flaşmoblar 
təqdim olunmuşdur. Sonra nəsimililərlə   
birlikdə hərbi hissəyə gələn respub-
likamızın tanınmış incəsənət ustaları 
döyüşçülərimiz qarşısında böyük 
bayram konserti ilə çıxış etmişlər. 
Nəsimi rayonundakı 2 saylı Uşaq 
Gənclər İnkişaf Mərkəzinin gənc iste-
dadları da hərbçilərimizi öz çıxışları ilə 
şənləndirmişlər.

 * * *
Nəsimi rayonunu təmsil edən digər 

bir qrup isə həmin gün Sumqayıtın Hacı 
Zeynalabdin qəsəbəsindəki “N” saylı 
hərbi hissədə olmuş, bayramı onlarla 
birlikdə qeyd etmişdir.

Burada keçirilən təntənəli mərasimdə 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinın baş-
çısının birinci müavini Gülarə Verdiyeva 
rayon ictimaiyyətinin bayram təbrikini 
hərbi hissənin şəxsi heyətinə çatdırmış-
dır. Xidmətdə fərqlənən əsgər, çavuş və 
zabitlərin bir qrupuna Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin xatirə hədiyyələri təqdim 
olunmuşdur.

Hərbi hissənin rəhbərliyi və şəxsi 
heyəti bayram şənliyinin təntənəli 
təşkilinə, göstərilən yüksək diqqətə görə 
Nəsimi rayon təmsilçilərinə minnətdarlıq 
etmişdir.

Bayram tədbiri ölkənin populyar 
sənətçilərinin və Nəsimi rayonunda-
kı uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərinin 
yetirmələrinin ifasında səslənən 
vətənpərvərlik mahnıları və rəngarəng 
rəqslərlə davam etmişdir.

Hər iki mərasim bayram süfrəsi arxa-
sında başa çatmışdır.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti” 

Ordu ilə xalqın birliyi  
sarsılmaz güc mənbəyidir

ATMU-nun nümayəndəsi Rumıniyada 
keçirilən beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

 � Avropa Birliyinin 
Erasmus+ proqramı çərçivəsində 
Rumıniya Respublikasının  Iaşi 
şəhərində fəaliyyət göstərən 
Ioan Cusa Alexander Universiteti 
tərəfindən “Beynəlxalq həftə” 
adlı tədbir keçirilib. Adıkeçən 
beynəlxalq tədbirə ATMU-nun 
beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin  
müdiri Orxan Musa da qatılıb. 

Beynəlxalq tədbirin gündəliyinə 
qarşıdakı illərdə gerçəkləşməsi 
planlaşdırılan işlər, həmçinin möv-
cud əməkdaşlığa dair nəticələrin 
müzakirəsi daxil idi. Beş gün  davam 
edən beynəlxalq tədbirdə iştirakçı 
universitetlərin Erasmus+ proqra-
mı çərçivəsində fəaliyyətindən bəhs 
edən təqdimatlara baxış keçirilib. Eyni 
zamanda, İoan Cusa Universitetinin 
inkişaf istiqamətləri və strateji hədəfləri 
ilə bağlı geniş  dinləmələr olub. 

Ali təhsil müəssisəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan 
Turizm və Menecment Universiteti 

Avropa Birliyinin Erasmus+ proqramı 
çərçivəsində Rumıniyanın İoan Cusa 
Alexander Universiteti ilə müəllim 
və tələbə mübadiləsi sahəsində 
əməkdaşlığa böyük önəm verir. 

Son 3 il ərzində bir neçə tələbə 
və müəllim  tərəfdaş universitetdə  öz 

səviyyələrində təhsil və tədris prosesinin 
iştirakçısı olublar. 2019 / 2020-ci tədris 
ilində  daha bir müvafiq ixtisas  tələbəsi 
tərəfdaş universitetdə proqram üzrə 
təhsil almaq şansı qazanıb. 

“Xalq qəzeti”

“Gənc liderlər məktəbi”nin üzvləri mədəniyyət naziri ilə görüşüblər

 �  “Gənc liderlər məktəbi”nin üzvləri Milli Kitabxanada  
mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevlə görüşmüşlər.

Gənclər və idman nazirinin müavini 
İntiqam Babayev tədbirdə çıxış edərək 
nazir Əbülfəs Qarayevə gənclərlə 
görüş təklifini qəbul etdiyinə görə 
təşəkkürünü bildirdi. Diqqətə çatdı-
rıldı ki, ilk görüş "Heydər Əliyev və 
mədəniyyət" mövzusuna həsr edilib.

Sonra Əbülfəs Qarayev ümummilli 
lider Heydər Əliyevin gənclər siyasəti 
ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Qeyd etdi 
ki, 25 il əvvəl ulu öndər  onu gənclər 
və idman naziri təyin etmişdi.

Heydər Əliyevin gənclərə olan 
diqqət və qayğısından söz açan nazir 

vurğuladı ki, ictimai-siyasi, mədəni 
həyatımızın müxtəlif sahələrində 
sistemli islahatlar aparan ulu öndər 
bütün bu proseslərdə gənclərin roluna 
həmişə xüsusi fikir verirdi. Müxtəlif 
qurumlarda, dövlət idarələrində, 
ölkə həyatının siyasi, iqtisadi, digər 
sahələrində gənclərin fəal iştirakını 
təmin edirdi.

Bildirildi ki, ulu öndər 
mədəniyyətimizə və milli irsimizə 
həssas və qayğıkeş münasibət 
bəsləyirdi. Mədəni–mənəvi dəyərlərin 
qorunması  və  təbliği  üçün mümkün 

olan hər şeyi edirdi:  Mədəniyyətimizin 
elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər 
Əliyevin qayğısından bəhrələnilməsin. 
Musiqimiz, teatrımız, kinomuz, 
təsviri sənətimiz, xalçaçılığımız, 
ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin 
bütün sahələri bugünkü inkişafında 
ulu öndərin çox dəyərli ideyalarından 
bəhrələnib.

Müasir dövrümüzdə bu siyasət Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir, gənclər siyasəti dövlətin 
əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. 
Prezident İlham Əliyev gənclərin poten-
sialından ölkənin mənafeyi naminə tam 
və düzgün istifadə olunması, dövlət 
idarəçiliyi sistemində gənclərin iştirakı-
nın gerçəkləşdirilməsi, eyni zamanda, 
onlara dövlət qayğısının artırılmasını 
təmin etmək məqsədilə sərəncamlar 
imzalayıb.

Əbülfəs Qarayev çıxışı zamanı 
Mədəniyyət Nazirliyinin gənclərlə iş 
prinsiplərindən də söz açdı. Nazir-
lik tərəfindən gənclərin potensialını 
üzə çıxarmaq üçün gerçəkləşən 
layihələr haqqında məlumat verildi. 
Vurğulandı ki, gənclik cəmiyyətin 
aparıcı qüvvəsidir və gənclərin 
düşüncəsindən, müasir yanaşmaların-
dan səmərəli istifadə etmək gərəkdir.

Nazir gənc liderlərə tövsiyələrini də 
verdi. Görüş gənclərin suallarına ca-
vablarla və müzakirələrlə davam etdi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Türkmənistanın 
Azərbaycandakı səfirliyindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, 
avqustun 12-də Türkmənbaşı 
şəhərində Avaza turizm zo-
nasında keçiriləcək forumda 
birgə investisiya layihələri və 
proqramların icrası, xüsusi 

azad iqtisadi zonaların yaradılması 
məsələləri, rəqəmsal iqtisadiyyat 
sahəsində əməkdaşlıq, sahilya-
nı dövlətlərin regionları arasın-
da əməkdaşlığın inkişafı, birgə 
müəssisələrin yaradılması məsələləri 
müzakirə olunacaq.

 “Xalq qəzeti”

Türkmənistanda birinci Xəzər iqtisadi 
forumuna hazırlıq davam edir 


