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Ən sürətli təyyarə

“Boom Supersonic” şirkəti  qitələrarası sərnişin da-
şınmasında inqilaba səbəb olacaq yeni layihəyə başlayıb. 
Məlumata görə şirkət “Mach-2.2” sərnişin təyyarəsinin 
“Overture” modelinin layihəsi və istehsalı prosesini 
sürətləndirib.

Bildirilir ki, şirkətin əsas layihəsi olan “Overture” 
istifadəyə yararlı olarsa, tarixin ən sürətli sərnişin təyyarəsi 
olacaq. “Mach 2.2” ilə Nyu-Yorkdan Londona 3 saata çat-
maq mümkün olacaq. Hazırda isə bu məsafə 9 saata qət edi-
lir. Tokiodan San-Fransiskoya isə uçuş müddəti cəmi 5.5 saat 
olacaq.

Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

“Huawei” şirkətinə yeni qadağa

“Secure Digital 
Memory Card” 
(SD) məhsulları 
üçün standartlara 
nəzarəti həyata 
keçirən “The SD 
Association” 
Çinin “Huawei” 
şirkətini öz sı-
ralarından xaric 
edib. Assosiasiyanın qərarına görə, şirkət “SD” tipli yaddaş 
kartlarını dəstəkləyən qurğuları istehsal etmək hüququn-
dan məhrum edilib. Bildirilir ki, assosiasiyanın bu addımı 
atmağa səbəb kimi ABŞ-ın Çin şirkətinə qarşı tətbiq etdiyi 
sanksiyalar qeyd olunur. Öz növbəsində “Huawei” şirkətinin 
nümayəndələri qeyd edib ki, yeni qadağa artıq buraxılmış 
smartfonlara şamil edilməyəcək. 

Xəbəri “Ferra.ru” yayıb.

Fransa

Luvr muzeyi bağlanıb

Parisin Luvr muzeyi işçilərin işə çıxmaqdan imtina 
etməsi səbəbindən bağlanıb. 

Bildirilir ki, muzey işçilərinin bu addımı atmasına səbəb 
turist axınının intensiv olmasıdır. Məhz bu səbəbdən muze-
yin işçiləri və təhlükəsizlik xidməti işə çıxmayıb. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Luvr muzeyini ziyarət 
edənlərin sayı 10,2 milyonu ötüb. 2019-cu ildə isə 
ziyarətçilərin sayı daha 20 faiz artıb.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Yeni əsginas

Fransada yeni 100 və 200 avroluq əsginaslardan istifadə 
ediləcək. Bildirilir ki, Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən 
dövriyyəyə buraxılan yeni pul vahidləri 3D formatındadır. 

Eyni zamanda pullar yeni və daha müasir dizayna malik 
olmaqla yanaşı, yüksək təhlükəsizlik standartlarına uyğun 
hazırlanıb.

Əsginazlar daha kiçik olduqlarından istifadə üçün daha 
səmərəli və həmçinin uzunömürlü olacaqlar. 

Xəbəri TASS yayıb.
Hazırladı: 

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 30-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

gün ərzində arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı 
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 
18-21, gündüz 24-28, Bakıda gecə 
18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 50-60 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Qərb küləyi əsəcək, şimşək 
çaxanda arabir güclənəcək. Gecə 11-16, 
gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında səhər və 

gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 7-12, 
gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
günün birinci yarısında şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 26-31 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında gün 
ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə leysan xarakterli intensiv 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. 
Gecə və səhər duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 

arabir güclənəcək. Gecə 10-15, gündüz 
21-27 , dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-
18 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Lakin 
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 27-32 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin günün birinci yarısında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 16-18, gündüz  25-
30, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi 

məsələlər üzrə  köməkçisi – şöbə müdiri Əli Həsənov və 
şöbənin əməkdaşları iş yoldaşları Vüqar Hüseynova həyat 
yoldaşı

AFƏT XANIMIN  
faciəli vəfatından kədərləndiklərini  bildirir  və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər. 
                                                                                              

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 
rəhbərliyi və kollektivi iş yoldaşları Aysel İbrahimovaya anası

SAHİBƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.
                                                                                              

Telman Heydərov Əməkdar jurnalist  Əhməd İsayevə 
qardaşı

HÜSEYNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

 9 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən Rüstəmova Günel Pərviz qızının adına 
verilmiş xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sa-
yılır.

 9 TİMHQİ tərəfindən Məmmədova Səkinə 
Bayram qızının adına verilmiş qeydiyyat vəsiqəsi 
itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı şəhəri , Nizami 
rayonu, Q.Qarayev küçəsi ev 25/6 , mənzil 28 .

 9 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
tərəfindən Piriyev İlham Valeh oğlunun adına verilmiş 
müharibə veteranı vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 1998 -ci il mayın 28-də Şəmkir Rayon Aq-
rar İslahat komissiyasının 51 nömrəli qərarına 
əsasən Əsədov Zülfüqar İsmayıl oğlunun adına 
verilmiş 0,39 ha. torpaq sahəsinin mülkiyyətə 
verilməsinə dair kod-5041105 , JN-458a nömrəli 
şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 2004-cü il sentyabrın 4-də podratçı “KAT 
LTD” MMC ilə sifarişçi İsayev Sabit Əhmət oğlu 

arasında bağlanmış çoxmənzilli yaşayış binasının 
tikintisi haqqında 074 nömrəli fərdi müqaviləyə 
əsasən maliyyə arayışı itdiyi üçün etibarsız sayı-
lır. Bakı, Nizami rayonu,Ə.Vəliyev küçəsi 2433-cü 
məhəllə, ev 1, mənzil 18.

 9 2011-ci il aprelin 15-də podratçı “KAT LTD” 
MMC ilə sifarişçi Abbaszadə Nərgiz Nadim qızı 
arasında bağlanmış çoxmənzilli yaşayış binası-
nın tikintisi haqqında fərdi müqaviləyə əsasən 
maliyyə arayışı itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, 
Nizami rayonu,Ə.Vəliyev küçəsi 2433-cü məhəllə, 
ev 9 A, mənzil 7.

 9 2004-cü il sentyabrın 21-də podratçı “KAT 
LTD” MMC ilə sifarişçi Alqayeva Simnarə Bayram 
qızı arasında bağlanmış çoxmənzilli yaşayış bina-
sının tikintisi haqqında fərdi müqaviləyə əsasən 
maliyyə arayışı itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, 
Nizami rayonu,Ə.Vəliyev küçəsi 2433-cü məhəllə, 
ev 1, mənzil 100.

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA  
VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC 

aşağıdakı obyektlərin tikintisi üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
1. Araz çayının yeni qolundan suyun təzə suva-

rılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı 
kanalların tikintisi (I mərhələ ərazisinin qrunt sularının 
aşağı salınması tədbirləri).

2. Ağsu rayonunun əkin sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılması üçün Qazanarx kanalı-
nın yenidən qurulması.

3. Goranboy rayonunun Erkəc kəndi ərazisində 
yaradılacaq aqroparkın (fındıq bağlarının) suvarma 
suyu ilə təmin edilməsi.

4. Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı kəndində yara-
dılan aqroparkın əkin sahələrinin suvarma suyu ilə 
təmin edilməsi.

5. Füzuli rayonu ərazisində 1200 ha əkin sahəsi 
olan təsərrüfatın suvarma suyu ilə təmin edilməsi.

6. Yevlax və Goranboy rayonları ərazisində 3120 

ha əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma suyu ilə 
təmin edilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun  yuxarıda göstərilən tender pred-
meti üzrə təkliflərini möhürlənib imzalanmış və ikiqat 
bağlamaqla yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, iddiaçıların analoji 
obyektlərin tikintisində böyük təcrübəsi, maliyyə 
vəziyyəti və bu sahə üzrə təcrübəli mütəxəssislərin  
olması.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik 
olmalıdırlar. Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 

maraqlananlar aşağıdakı ünvana müraciət edə 
bilərlər:

Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a, 
Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 

obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti
Telefon -431-08-64; Faks  430-79-57.
Potensial imkanları olan iddiaçılar  tenderin əsas 

şərtlər toplusunun tam dəstinin yuxarıda qeyd edilən 
ünvandan ala bilərlər. İştirak haqqı hər obyekt üçün - 
150 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər: 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711  
H/h -AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216      
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal filialı
 M/h- AZ03NABZ01350100000000002944,
VÖEN- 9900001881,  
SWIFT: IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak  üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün ,,Azərbaycan Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı” ASC-nin tender komissiyasına 
yazılı müraciət;

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

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının son beş ildəki maliyyə vəziyyəti 

barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqı statusu, qeydiyyat-

dan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri;
- İşləri yerinə yetirmək üçün tələb olunan po-

tensial imkanları və maşın-mexanizmləri haqqında 
məlumat;

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı  30 bank günüdür;

- Tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 1 faizi 
həcmində olmalıdır və zərflərin açıldığı gündən sonra  
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında tələb 
olunan sənədləri 9  iyul 2019-cu il saat 17.00-а qədər 
təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini isə tenderin əsas şərtlər 
toplusunun tələbinə uyğun hazırlayıb 2 nüsxədə (əsli 
və surəti ) imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 18 
iyul 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarıda göstərilən 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim  olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 19 iyul 2019-cu il saat 15.00-dа 
Bakı şəhəri, Hökumət evi, V mərtəbədə, 514 nömrəli 
otaqda açılacaqdır .

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışı  prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına D 6300-27 markalı  

nasos üçün kipləşdirici həlqələr və yarım muftaların 
satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda 
iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı ünvana 
– Bakı şəhəri, Moskva pros-
pekti 67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamen-
tinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinə (əlaqələndirici 
şəxs- şöbə rəisi Nicat 

Abduləzizova, telefon- 431 47 
67/1035 və Tural Rzayevə, 
431 47 67/2266) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusun-
da iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanıb 
möhürlənmiş kotirovka 
təkliflərini 5 iyun 2019-cu il 
saat 15.00-dan gec olmamaq 

şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən 

gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 
“Azərsu” ASC-nin Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 
67 nömrəli ünvanda 6 iyun 
2019-cu il saat 16.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
özünün inzibati binasında cari təmir işlərinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Sənədlər 11 iyun 2019-cu il saat 
12.00-dək qəbul olunur.

Əlaqələndirici şəxs- Ədalət Hüseynov, 
telefon- 565-12-04.

Bakıda özümüzü 
çox rahat hiss etdik

İtaliya milli komandasının 
sabiq qapıçısı Françesko Toldo 
bidirib: 

– Artıq üçüncü dəfədir ki, 
Bakıda oluram. Birinci dəfə 
burada 2002-ci ildə olmuşam. 
Bundan 13 il sonra 17 yaşadək 
futbolçulardan ibarət milli 
komandalar arasında Bakıda baş 
tutmuş Avropa çempionatının 
püşkatmasında iştirak etmişəm. 
Birinci növbədə qeyd etməliyəm 
ki, Azərbaycan futbolu inkişafda-
dır, mən onun böyük gələcək vəd 
etdiyini görürəm. 

İkincisi, son bir neçə ildə 

Bakının inanılmaz dərəcədə 
dəyişdiyini, gözəlləşdiyini 
gördüm. Bir daha əmin oldum 
ki, Azərbaycan xalqı qurucu, 
yaradıcı xalqdır. Eyni zamanda, 
xarici ölkələrdən gəlmiş insanlara 
qarşı böyük qonaqpərvərliyin 
şahidi oldum. Dünyanın həssas 
və narahat bir dönəmində 
Azərbaycanın belə böyük bir 
tədbirə evsahibliyi etməsi onun 
genişürəkli, tolerant, sülhsevər 
ölkə olmasından xəbər verir. 
Bunu  beynəlxalq aləmdə get-
gedə daha yaxşı görürlər və 
qiymətləndirirlər. Buna görədir 

ki, son illərdə dünyada ölkənizin 
nüfuzu artmaqdadır. 

Azərbaycan rəhbərliyi 
UEFA-nın final oyununu yüksək 
səviyyədə təşkil edib. Təkcə 
futbol komandaları üçün deyil, 
elə azarkeşlərin özləri üçün də 

hər cür şərait, rahatlıq təmin 
edilib. Lazımi yerlərə getmək 
üçün avtobuslar ayrılıb, başqa 
təminatlar həll edilib. Bunlara 
görə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevə, bütün idman 
ictimaiyyətinə minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

UEFA-nın final oyununu 
da böyük maraqla, həyəcanla 
izlədik. Çox maraqlı bir oyun 
keçdi. İstər oyunçular, istərsə də 
azarkeşlər Bakıda özlərini çox 
rahat hiss etdilər. Məncə, əsas 
olan budur...

Söhbəti yazdı: 
P.ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Hadisə ştatın Selena şəhərində baş 
verib. Təbii fəlakət nəticəsində xeyli avto-
mobil, ağaclar və elektrik dirəkləri aşıb. Güclü 
külək evlərin dam örtüklərini uçurub. Torado-
nun qarşısına çıxan onlarla evə ciddi ziyan 
dəyib. Yollar pis hala düşüb. 

Şəhərdə içməli su və qaz kəmərlərinə də 

ciddi ziyan dəyib.
Hakimiyyət orqanları hələ də yolları 

təmizləyə bilməyiblər. Nəqliyyatın hərəkəti 
tam iflic olub.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

ARSENAL – ÇELSI
Avropa oyunları
Hələ çıxmayıb yaddan.
İslam oyunlarının
Sədası gəlir haqdan.

İdman sevər ölkəyik
Gələnlər yaxşı bilir.
Çöhrəsində hər kəsin
Sevincdən üzü gülür.

Xəzər bağrına basır
Xoşqədəmli qonağı.
Dünyaya səs salacaq
Bu finalın sorağı.

Dualarla gedirik
Bu möhtəşəm görüşə.
Kaş finallar Bakıda
Tez-tez ola həmişə.

Düşmən gözü tökülür
Gələ bilmir bayrama.
Dünya “əhsən” söyləyir
Mehribanla, İlhama.

Qoy güclü zəfər çalsın
Budur bizim arzumuz.
Yeni tarix yazacaq
Avropaya Bakımız.

Ramiq MUXTAR, 
şair-dramaturq

Dünən Bakıda UEFA-nın Avropa 
Liqasının final oyunu keçirilib. Milli 
Olimpiya Stadionunda baş tutmuş 
“Çelsi”-“Arsenal” matçını izləmək 
üçün Azərbaycanın paytaxtına 
 xarici ölkələrdən minlərlə azarkeş 
gəlib. Onlar, eləcə də Azərbaycan 
azarkeşləri futbol yarışına maraqla 
tamaşa ediblər. Əməkdaşımız final 
oyununa baxmaq üçün Bakıya gəlmiş 
qonaqlardan bəzilərinin tədbirlə bağlı 
təəssüratlarını öyrənməyə çalışıb. 

ABŞ-da dağıdıcı 
TORNADO

ABŞ-ın Ohayo ştatında da-
ğıdıcı və güclü tornado olub. 
Külək o qədər güclü olub ki, 
avtomobili evə çırpıb və evdə 
olan 81 yaşlı kişi həlak olub. 
Daha 12 nəfər xəsarət alıb.


