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Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi  
Publik Hüquqi Şəxs

dövlət imtahan mərkəzinin inşa edilən inzibati binasının lokal smetasında 
nəzərə alınmayan avadanlıqların  satın alınması ilə əlaqədar

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dövlət imtahan mərkəzinin 

inşa edilən inzibati binasınnın lokal sme-
tasında nəzərə alınmayan avadanlıqların 
satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət  satınalmalarının https://www.eten-
der.gov.az/  vahid internet portalına (por-
tal) elektron imza vasitəsilə daxil olsunlar 
və tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
tenderin əsas şərtlər toplusunu portal 
vasitəsilə əldə edə bilərlər.

Satınalan 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- AZ02NABZ 

01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT 

38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri portal vasitəsilə 17 
dekabr 2019-cu il saat 17.00-dək 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 1 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 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son iki il ərzində 
fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatının, 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında akkreditə olunmuş auditor 
tərəfindən təsdiqlənmiş   auditorun rəyilə 
birlikdə surəti;

-  iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrin  yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması;

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

-iddiaçının müvafiq mallar üzrə isteh-
salçı tərəfdən təqdim olunmuş tərəfdaşlıq 
və uyğunluq sertifikatları;

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

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

- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri 
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə 
bağlı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan tender təkliflərinə baxılmayacaqdır. 

Tender təklifinin portala 
yüklənməsinin son tarixi və vaxtı 26 
dekabr 2019-cu  il saat 17.00-dır.

Təkliflərin açılışı  vaxtı 27 dekabr 
2019-cu il saat 11.00-dır.

İddiaçılar açılışın nəticələrini portal 
vasitəsilə izləyə bilərlər.

Tender təkliflərini qiymətləndirib  
müqayisə edərkən əsas şərtlər topI-
usunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət 
tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər 
və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin 
xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni malla-
rın qiymətinin 20 faizi həcmində güzəştli 
düzəliş tətbiq edilir.

İddiaçıların tender təklifi, həmçìnin 
tenderlə əlaqədar bütün yazışma-
lar və sənədlər Azərbaycan dilində 
həyata keçirilməlidir. Qiymət təklifləri 
Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 8 noyabr 2019-cu il tarixli nömrəsində 

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin işçi geyimlərinin və xüsusi 
mühafizə vasitələrinin satın alınması məqsədilə dərc edil-
miş açıq tender elanında göstərilən sənədlərin qəbulu vaxtı 
uzadılaraq (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 5 
dekabr 2019-cu il saat 16.00-a, tender təklifi və bank təminatı 

isə 16 dekabr 2019-cu il saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə 
təqdim edilməlidir. İddiaçıların təklifləri 17 dekabr 2019-cu il 
saat 16.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər 
bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır. 

Tender komissiyası

mətbuatda təbliğat fəaliyyətinin idarə edilməsi, monitorinqi, hesabatların 
hazırlanması və digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi xidmətlərinin 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 

tələblərinə uyğun satın alınması məqsədilə 

Açıq tenderdə brendinq, reklam 
və kommunikasiya, təbliğat xarakterli 
tədbirlərin keçirilməsi sahəsində təcrübəsi 
olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezi-
dent və qeyri-rezident hüquqi şəxs, yaxud 
yeni hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi 
şəxslər birliyi (konsorsium da daxil olmaq-
la) iştirak edə bilər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
500 (beş yüz) manat və ya Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi 
məzənnəsinə uyğun olaraq (www.cbar.
az) 500 (beş yüz) manatın ödəniş gününə 
ABŞ dolları ilə ekvivalentini tenderdə işti-
rak haqqı kimi aşağıda göstərilən bank he-
sabına köçürdükdən və bunu təsdiqləyən 
sənədi təqdim etdikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, 
Landmark I, 3-cü mərtəbədən (Dövlət 
Turizm Agentliyindən, tel- +994125058704 
(əlavə 2304); faks- +994124920592), 
e-mail: mehman.bayramov@tourism.gov.
az) ala bilərlər.

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 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 (otuz) bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti 
haqqında dövlət orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin 
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin 
müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri 
(iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

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

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər 
sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla 
tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə, konsor-
sium barədə müqavilə, eləcə də konsorsi-
um iştirakçısı olan bütün şirkətlər barədə 
yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri 
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, 
möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə iki 
nüsxədə (üzərində əsli və surəti yazılmış) 
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin 
əsli və surəti arasında fərqlər olduqda üs-
tünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə 
veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan 
iddiaçıların tenderə təqdim edəcəkləri 
bütün sənədlər Azərbaycan Respubli-
kasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. 
Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil 
etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları 
mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə 
etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq aşkar 
edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun 
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün 
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank 
təminatı istisna olmaqla) 8 yanvar 2020-ci 
il saat 18.00-a, tender təklifini və təklifin 
bank təminatını isə qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə 16 yanvar 
 2020-ci il saat 18.00-dək Bakı şəhəri, 
Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbəyə (əlaqələndirici şəxs – Mehman 
Bayramova) təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 17 yan-
var 2020-ci il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 
Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların 
təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və 
təkliflər elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER  ELAN  EDIR

AÇIQ TENDER  ELAN  EDIR

2019-cu il 2018-ci il
2019-cu il 
2018-ci ilə 

nisbətən
 2019-cu il  2018-ci il 

2019-cu il 
2018-ci ilə 

nisbətən
Respublika üzrə cəmi 100111,7 132512,0 75,5% 290145,49 216403,04 134,1%
Ağcabədi rayonu 10452,3 10000,0 104,5% 31870,20 21952,46 145,2%
Ağdam rayonu 2600,0 3100,0 83,9% 7226,42 5301,58 136,3%
Ağdaş rayonu - 3185,0 - - 3654,80 -
Ağsu rayonu 1000,0 2600,0 38,5% 986,67 1790,46 55,1%
Beyləqan rayonu 9706,1 9560,0 101,5% 29079,22 20285,29 143,4%
Bərdə rayonu 10140,0 9630,0 105,3% 33529,25 23571,93 142,2%
Biləsuvar rayonu 10257,7 12000,0 85,5% 29334,54 20563,25 142,7%
Cəlilabad rayonu 507,7 505,0 100,5% 1179,57 1126,80 104,7%
Füzuli rayonu 800,0 2100,0 38,1% 1611,59 1927,87 83,6%
Goranboy rayonu 3102,2 5000,0 62,0% 7220,57 8296,45 87,0%
Hacıqabul rayonu 400,0 1300,0 30,8% 557,53 1103,07 50,5%
İmişli rayonu 7492,3 13645,0 54,9% 19450,41 16975,00 114,6%
Kürdəmir rayonu 2809,2 5030,0 55,8% 6186,48 6102,88 101,4%
Neftçala rayonu 5087,0 7000,0 72,7% 15817,11 9718,27 1,6 dəfə
Saatlı rayonu 13741,0 15815,0 86,9% 41236,91 28391,68 145,2%
Sabirabad rayonu 8630,0 13055,0 66,1% 24893,85 16130,73 1,5 dəfə
Salyan rayonu 4788,2 7055,0 67,9% 15709,29 9780,23 1,6 dəfə
Samux rayonu - 400,0 - - 906,75 -
Tərtər rayonu 3427,2 3300,0 103,9% 11854,59 7666,28 1,5 dəfə
Ucar rayonu 500,0 2500,0 20,0% 959,82 1517,01 63,3%
Yevlax şəhəri 2406,8 2500,0 96,3% 6277,73 5073,37 123,7%
Zərdab rayonu 2264,0 3232,0 70,0% 5163,74 4566,88 113,1%
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

27.11.2019-cu il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Rayonlar

 Əkin sahəsi, hektar 27 noyabr tarixə pambıq qəbulu məntəqələrinə 
təhvil verilmişdir, ton

27.11.2019 cu il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Noyabrın 27-dək ölkə üzrə pambıq 
qəbulu məntəqələrinə 290 min 
145 ton məhsul təhvil verilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildiriblər ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 34,1 faiz çoxdur. Keçən il 
noyabrın 27-dək 216 min 403 ton pambıq 
yığılmışdı.

Pambıq yığımında Saatlı (41 min 236 
ton), Bərdə (33 min 529 ton), Ağcabədi 
(31 min 870 ton), Biləsuvar (29 min 334 
ton) və Beyləqan (29 min 79 ton) rayonları 
irəlidə gedirlər.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda pambıq-
çılığın yeni inkişaf dövrü bu istiqamətdə 
əsaslı tədbirlərin görüldüyü, bu sahənin 
inkişafını nəzərdə tutan Dövlət Proqramı-
nın qəbul olunduğu 2016-cı ildən başlayıb. 
2015-ci ildə pambıq əkini sahələri 18,7 
min hektar, məhsul istehsalı 35,2 min ton 
təşkil edib. Həmin illə müqayisədə 2016-cı 
ildə əkin sahələri 2,7 dəfə artırılaraq 51,4 
min hektara, pambıq istehsalı isə 2,5 dəfə 
artaraq 89,4 min tona çatdırılıb. 

Dövlət Proqramının qəbul olundu-
ğu ildən bəri ən çox pambıq istehsalı 

 2018-ci ildə qeydə alınıb. Ötən il ölkə üzrə 
sahələrdən 233 min ton xam pambıq yı-
ğılıb. Bu, 2015-ci ilin göstəricisindən 6,54 
dəfə çoxdur. 

2018-ci ildə Azərbaycanda 132,5 min 
hektar sahədə pambıq əkilib, 2019-cu 
ildə isə pambıq əkini sahələrinin həcmi 
məhsuldarlığı az olan torpaqların əkin 
dövriyyəsindən çıxarılması hesabına 

100,1 min hektaradək azaldılıb. Bu addım 
pambıqçılıqda orta məhsuldarlığı artırma-
ğa, pambıq əkini dövriyyəsindən çıxarılmış 
torpaqları daha səmərəli istifadə etməyə 
imkan verib. 

AZƏRTAC respublikada pambıq 
tədarükünə dair noyabrın 27-nə olan ope-
rativ məlumatı təqdim edir.

Pambıq qəbulu məntəqələrinə bu günədək 
290 min tondan çox məhsul təhvil verilib 

Bakıda “Türk filmləri həftəsi”
 � “Nizami” Kino Mərkəzində beşinci “Türk filmləri 

həftəsi”nin açılışı olub.

Film həftəsi Türkiyənin Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfirliyi, Türk Əməkdaşlıq 
və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) 
Yerli Düşüncə Dərnəyi və Nizami Kino 
Mərkəzinin dəstəyi ilə reallaşıb.

Tədbirdə Azərbaycanın Əməkdar 
incəsənət xadimi, kinoşünas Ayaz Sa-
layev, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
üzvü Mətin Gündoğdu, Milli Məclisin 
deputatı Qənirə Paşayeva, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral və 
başqaları çıxış edərək iki qardaş xalq ara-
sında əsrlər boyu davam edən sarsılmaz 
dostluq münasibətlərindən söz açıblar. 
Vurğulanıb ki, Azərbaycan və Türkiyə 
qardaş ölkələr olaraq bir-birinin sevinci-
ni, kədərini paylaşan, bütün bunları çox 
yaxından hiss edən, ürəyi bir vuran eyni 
millətdir.

Bakıda keçirilən türk filmləri həftəsi 
çərçivəsində kinosevərlərin maraqlı filmləri 
izləmək fürsəti əldə edəcəyini söyləyən 
natiqlər türk kinosunun keçdiyi tarixi inkişaf 
yolundan söz açıblar. Bildirilib ki, nümayiş 
olunacaq filmlər hər bir tamaşaçıda son 
dövr türk kinosu haqqında müsbət fikir 
formalaşdıracaq.

Qardaş ölkələr arasındakı körpüləri 

kinonun gücü ilə daha da 
möhkəmləndirməyin vacib-
liyini vurğulayan çıxışçılar 
qeyd ediblər ki, təşkil edilən 
film həftəsində azərbaycanlı 
kinosevərlər, türkiyəli peşəkar 
rejissorların, dünya festival-
larında mükafatlar almış, 
tamaşaçılar tərəfindən böyük 
rəğbət qazanmış və onlarda 
dərin izlər buraxmış, zaman 
keçsə belə köhnəlməyən bədii 
və sənədli filmləri təqdim olu-
nur. Həftə ərzində təqdim olunacaq ekran 
əsərləri tamaşaçıların ümumi dünyagörü-
şünün formalaşması ilə yanaşı, həm də 
türk dünyasının adət-ənənələrini, tarixi 
keçmişini, bugünkü inkişafını bir daha on-
lara çatdıracaq. Tamaşaçılar üçün bu həftə 
əsl film bayramı olacaq.

Diqqətə çatdırılıb ki, türk həftəsi 
çərçivəsində Azərbaycanın digər 
bölgələrində də türk filmlərinin təqdimatı 
nəzərdə tutulur.

Tədbirdə Türkiyədən gələn sənətçilərə 
plaketlər təqdim edilib.

Açılış mərasimində “Locman” filminin 
rejissoru Şükrü Alaçam, istehsalçı Oya 
Işıl Cuhadar və ekran əsərinin aktyorları 

Yeliz Kuvancı və Nisa Sofiya Aksongur, 
“Çakallarla Dans-5” filminin rejissoru Murat 
Şeker, aktyorlar Hande Katipoğlu və Çağla 
Irmak, “Kapan” filminin rejissoru Seyid Ço-
lak, ssenaristi Güven Adıgüzel, “Annem” 
filminin rejissoru Mustafa Kotan və digər 
şəxslər iştirak ediblər.

Sonra qonaqlar rejissor Şükrü Alaça-
mın “Locman” bədii filminə baxıblar.

Qeyd edək ki, həftə ərzində tama-
şaçılara “Kapan”, “Annem” , “Çakallarla 
 dans-5”, “Rafadan tayfa” bədii filmləri 
təqdim olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bulvarda Yeni ilə hazırlıq 
tədbirlərinə start verilib

 �  Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Günay Yelmarqızı bildirib ki, 
Milli Park ərazisində qış mövsümünə və Yeni ilə  
hazırlıq işlərinə başlanılıb.

Mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd edib ki, hazırda ərazidə 
ağaclarda və kollarda budama işləri aparılır: "Yaşıllıqlara və 
ağaclara gübrələr verilir. Soyuğa davamsız nadir ağacların 
üzəri xüsusi formada bağlanılır. Kaktus bağçasının da üzəri 
bağlanılır. Ərazidə çalışan əməkdaşlar qış mövsümünə 
uyğun uniformalarla təmin olunub. Texnika saz vəziyyətə 
gətirilib. Müvafiq təmir-bərpa işləri aparılır. Qış fəsli üçün 
səciyyəvi olan mövsümi çiçəklərin yerləri hazırlanır. Qışda 
həmin çiçəklərin əkilməsi nəzərdə tutulur. Bulvar ərazisində 
quşların daldalanması üçün yeni yuvalar asılır".

G.Yelmarqızı bildirib ki, artıq bulvar ərazisində Yeni ilə 
hazırlıqla bağlı tədbirlər görülür: "Neftçilər prospekti boyu 
ağacların bəzədilməsi işlərinə artıq start verilib. Ərazidə ayrı-
ayrı kompozisiyaların qurulmasına hazırlıq işlərinə başlanı-
lıb".

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

FHN dəm qazı 
təhlükəsi ilə əlaqədar 
əhaliyə müraciət edib

 � Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) dəm 
qazı təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

FHN-dən verilən məlumatda bildirilir ki, müraciətdə qış möv-
sümü ilə əlaqədar əhalinin təbii qaza tələbatının artması fonun-
da qaz cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarının 
pozulmasının dəm qazı təhlükəsi yaratdığı qeyd olunub. Bildi-
rilib ki, ölümlə nəticələnə bilən bu təhlükə ilə üzləşməmək üçün 
qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalı, cihaz olan məkanın 
hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdən az olmamalı, havaçəkən 
sistem işləməli, nəfəslik açıq olmalı, hamam otağında havalan-
dırma borusu, qapının aşağısında dəliklər olmalı, tüstü bacaları 
ildə iki dəfə təmizlənməlidir.

Yadda saxlayın! Dəm qazı iysizdir, hiss edilmir! On-
dan zəhərlənmənin əlamətləri başağrısı, başgicəllənməsi, 
ürəkbulanması, halsızlıqdır. Dəm qazından zəhərlənmiş insanı 
təmiz havaya çıxarıb, nəfəs almasını çətinləşdirən geyimlərdən 
azad etmək, təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır. Unutmayın: 
qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 
 112-yə zəng edin!”

“Xalq qəzeti”
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