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Qax RİHB-nin Şəhər İnzibati Ərazi  
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

şəhərin Azərbaycan prospektində abadlıq işlərinin  
yerinə yetirilməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalı-
na (Portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim 
edə bilərlər. 

İştirak haqqı 150 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın 
bank rekvizitləri:

Qax YXO
 H/h-AZ 

20AİİB32051019447100201171
 VÖEN- 430088051
 Bank- “Kapital Bank”ın Qax filialı
 Kod- 200714
 VÖEN- 9900003611
 M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
 S.W.İ.F.T- AİİBAZ 2X

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-iddiaçıların tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 
faiz həcmində) zərflər açılan 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 vergi 
orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 

mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində 

tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalınan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 29 oktyabr 
2019-cu il saat 18.00-a , tender təklifi 
və bank təminatı sənədlərini isə 7 
noyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təklifləri 8 noyabr 2019-cu il 
saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açı-
lışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 11 oktyabr 
2019-cu il saat 11.00-dan sonra əldə 
etmək olar. 

Tender komissiyası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar 
Tədqiqatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Fermerlərin informasiya-

məsləhət xidmətlərinə çıxışının 
asanlaşdırılması məqsədilə innovativ 
sistemin yaradılmasının satın alınması.

Tender iştirakçıları dövlət 
satınalmalarının www.etender.gov.az 
vahid internet portalına (portal) elekton 
imzaları vasitəsilə daxil olaraq tender 
haqqında ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. 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 
müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 
Publik Hüquqi Şəxs

 H/h- 
AZ13AIIB38070019440419519102

VÖEN- 1300663941 
Bank-,, Kapital Bank” ASC-nin 

Mərkəz Filialı 
Kod- 200026 
VÖEN- 9900003611 
M/h- 

AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X 
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 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

-iddiaçının hüquqi statusunu əks 
etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət 
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə 
vəya reyestrdən çıxarış, VÖEN) 
notariat qaydasında təsdiq edilmiş 
surətləri, ƏDV qeydiyyatının olub-
olmamasını müyyən etməyə imkan 
verən sənədlərin surətləri;

-tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi 
barədə əmr);

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçılar konsorsium yaratmaqla 
tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə, 

konsorsium barədə müqavilə, eləcə 
də konsorsium iştirakçısı olan bütün 
şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən 
zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim 
etməlidirlər;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 

tərtib olunmalı (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir) və portala yüklənməlidir. 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları yalnız 
portal vasitəsi ilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
1 noyabr 2019-cu il saat 18.00-a, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 8 noyabr 
2019-cu il saat 18.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Nizami küçəsi 92 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə 12 
noyabr 2019-cu il saat 11.00-dan sonra 
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına nasosların yastıq 

gövdələrinin hazırlanması üçün lazım olan ehtiyat 
hissələrinin satın alınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iddia-

çı kimi iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və satınal-
maların idarə olunması depar-
tamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- sa-
tınalmalar üzrə mühəndis Ağaəli 
Mirzəyevə, agali.mirzeyev@azer-
su.az +994124314767 (2246) ) 
müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddia-
çı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanıb möhürlənmiş kotirovka 

təkliflərini 16 oktyabr 2019-cu 
il saat 12.00-dan gec olma-
maq 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 17 
oktyabr 2019-cu il saat 12.00-da 
açılacaqdır. İddiaçılar və onla-
rın səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Səhiyyə Tikinti -4” 
ATSC səhmdarlarının 

nəzərinə!
15 noyabr 2019-cu il saat 

12.00-da “Səhiyyə Tikinti -4” ATSC 
səhmdarlarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin özəlləşdirilməsi 

ilə əlaqədar cəmiyyətin 
nizamnaməsinin 2-ci redaksiyada 
təsdiq olunması.

2. Müşahidə şurası və idarə 
heyətinin ləğv edilərək tək icra 
orqanı olan direktorun təyin 
edilməsi.

3. Dəyişikliklərin qeydiyyatı 
üçün səlahiyyətli şəxsin müəyyən 
olunması.

Ünvan-Bakı, Xətai rayonu, 
Babək prospekti 2199-cu məhəllə.

Şairin yubileyinə qiymətli töhfə

 � Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Xalq rəssamı Eldar 
Mikayılzadənin “Nəsimi” xalçasının təqdimatı keçirildi. Tədbirdə rəssam 
xalça haqqında ətraflı məlumat verdi. Ondan əvvəl də “Nəsimi” xalçasının 
yaradıldığını bildirdi. Qeyd etdi ki, görkəmli sənətkar Mikayıl Abdullayevin 
çəkdiyi Nəsimi portreti əsasında xalça toxunmuşdu: “Ancaq o dövrün 
tələbləri tamam fərqli idi. Həmin xalça hazırlanarkən Nəsiminin geyimində, 
əmmaməsində bəzi yanlışlıqlar var idi. Biz də çalışdıq ki, həmin səhvləri 
aradan qaldıraq”. 

Rəssamın emalatxanasında çalışan 
Zümrüd Hüseynzadə xalçanın toxunma-
sı zamanı ortaya çıxan çətinliklərdən da-
nışdı. Qeyd etdi ki, Eldar Mikayılzadə bu 
əsərə çox diqqətlə yanaşıb və toxunma 
prosesinə uzun zaman sərf edilib: “Eldar 
Mikayılzadə rənglərə xüsusi diqqət yeti-

rirdi, əlimizdə minə yaxın sap növünün 
olmasına baxmayaraq, istədiyimiz rəngi 
ala bilmirdik. Buna görə də toxuduğu-
muz hissələri söküb bir də toxuyurduq. 
Ancaq nəticədə xalçanı gözlənilən 
səviyyədə hazırlaya bildik”.

Qeyd edək ki, bu xalça dahi 

Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyinə həsr olunmuş eskiz 
əsasında sərgi üçün məxsusi toxunub. 
Xalçanın toxunduğu əsas eskizdən 
başqa, rəssam daha bir neçə eskiz də 
işləyib. Onlardan biri – şairin profildən 
əksi olan eskiz Nəsiminin yubiley 
medalının dizaynında istifadə edilib. 
Xalçanın aşağı hissəsində şairin adı əks 
olunub. Bu tip ornament üçün ənənəvi 
olan bir-birinə dolaşan budaqlar Xeyir və 
Şərin mübarizəsini simvolizə edir. Fonun 
mərkəzindəki təsvirlər əsas obraz qədər 
dərindən düşünülüb. Şairin çiyinləri 
əsasında iki şəhərin: sağ çiyninin ar-
xasında – onun doğulduğu Şamaxının, 
sol çiyninin arxasında isə ömür yolunun 
sonu olmuş Hələb şəhərinin mənzərəsi 
görünür. Yuxarı hissədə - şairin başı 
üzərində ərəb hərflərinin cizgilərini sez-
diyimiz topa-topa buludlar təsvir olunub.

Məlum olduğu kimi, ərəb hərfləri 
həm də rəqəm mənası daşıyır. Kompo-
zisiyaya həm Nəsiminin yaradıcılığın-
da, həm də mənsub olduğu sufizmin 
hürufilik cərəyanının xüsusi məna kəsb 
etdiyi rəqəmlər daxildir. Kompozisiyanın 
ən yuxarısında səmada Günəş təsvir 
olunub. Bu, Nəsiminin əzab dolu edamı 
zamanı dediyi sözlərə illüziyadır.

Qeyd edək ki, “Nəsimi” xovlu xal-
çadır. İpək və yundan istifadə olunan 
xalçanın toxucuları Dürdanə Babayeva, 
Şəfiqə Namazova və Solmaz Namazo-
vadır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Bəstəkarla musiqili görüş 

Kollecin direktoru Nazim 
Kazımov tanınmış bəstəkarı 
kollecdə görməkdən məmnun 
olduğunu bildirdi və tələbəlik 
illəri dövründə bu musiqi 
ocağında təhsil aldığı xoş 
xatirələrdən danışdı. Qeyd 
etdi ki, hələ tələbəlik illərindən 

seçilən Faiq Sücəddinov for-
tepiano şöbəsində təhsil alıb. 
Azərbaycan Dövlət Radio və 
Televiziya Komitəsinin Estra-
da Orkestrinin rəhbəri Tofiq 
Əhmədovun dəvətilə orkestrdə 
çalışmağa başlayıb. Onun 
əsərləri təkcə ölkəmizdə deyil, 

türk dünyasında da tanınır və 
sevilir. 

Kollecin kollektivi ilə 
görüşməkdən şad olduğu-
nu bildirən bəstəkar Faiq 
Sücəddinov xoş sözlərə görə 
kollec rəhbərinə təşəkkür etdi. 
Bildirdi ki, qocaman təhsil ocağı 
yarandığı gündən istedad-
lı tələbələrin yetişməsində 
mühüm rol oynayıb və bu gün 
kollecin tələbə və məzunlarının 
səsi-sorağı müxtəlif ölkələrdən 
gəlir: “Bu məktəb mənim üçün 
çox doğmadır. Sevinirəm ki, 
onun qoyduğu ənənələr bu 
gün də yaşadılır. Şadam ki, 
kollecin məzunları çox bö-
yük işlər görürlər. Bu görüşə 
görə kollecin kollektivinə və 
onun rəhbəri, dostum Nazim 

Kazımova təşəkkür edirəm. Əlli 
il öncə mən buranın məzunu 
olmuşam. O vaxtlar kollecin 
binası keçmiş Maksim Qorki 
küçəsində yerləşirdi. Hər dəfə 
həmin binanın şəkillərinə ba-
xanda xatirələrimdə həmin illər 
bir daha canlanır. Dahi Üzeyir 
Hacıbəyli də o binada çalışıb. 
Həmin texnikumda musiqiyə 
böyük sevgi ilə oxuduq və bu 
gün də onun ənənələrinə sadi-
qik. Azərbaycan musiqisi çox 
zəngindir. Təkcə Üzeyir bəyin 
gördüyü işlər buna nümunədir. 
Bura gələrkən Bakı Musiqi 
Akademiyasının yanından 
keçdim, bəstəkarın heykəlinin 
önündə dayanıb baş əydim. 
Azərbaycanın zəngin musiqi 
mədəniyyəti bu gün də inkişaf 

edir, gənc nəslə öyrədilir.”
Ürəyi musiqi sevdası ilə 

dolu olan bəstəkar bu gün 
də yazır, yaradır, öz üzərində 
işləyir. Hər yeni günə musiqi ilə 
başlayır: “Hər gün öz üzərimdə 
çalışıram. Pianonun qarşısına 
keçib ifa edirəm. Düşünürəm 
ki, insan öz sənətini sevməli, 
ona sadiq olmalıdır. Bugünkü 
görüşdə kollecin gözəl müəllim 
heyətini gördüm. Əsərlərimi 
ifa etdim. Bu görüş mənim 
xatirimdə uzun müddət xoş 
xatirələrlə yadda qalacaq.”

Bəstəkarın piano arxa-
sında vaxtilə tələbə olduğu 
kollecdə əsərlərini ifa etməsi 
tamaşaçılarda xoş və lirik duy-
ğular yaşatdı. 

Sonda kollec kollektivi 
adından bəstəkara hədiyyə 
və gül dəstəsi təqdim edildi. 
Faiq Sücəddinov vurğuladı ki, 
oktyabrın 16-da Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasında da 
konserti nəzərdə tutulub. 

Qeyd edək ki, 1947-ci il 
təvəllüdlü bəstəkarın əsərləri 
arasında piano və simfonik 
orkestr üçün konsert, simli 
kvartet, piano və kamera 
orkestri üçün konsert, kamera 
orkestri üçün skertso, xor və 
simfonik orkestr üçün “Atatürk” 
odası, müxtəlif tərkibli ansamb-
llar üçün caz kompozisiyaları 
var. Bəstəkar, həmçinin bir sıra 
sevilən mahnıların müəllifi kimi 
də tanınır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
(Foto) Elşən AĞALARINDIR,  

“Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Ermənistan Respublikası Noyem-
beryan rayonunun Dovex, Voskevan 
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə 

yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu-
nun Kəmərli, Quşçu Ayrım kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy ra-

yonunun Göyəli, Zamanlı kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan 
Şıxlar, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun 
Qaraxanbəyli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Ağdam 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

 � Azərbaycan Milli Konservatoriyası 
nəzdində Musiqi Kollecinin zalında qələbəlik 
idi. Müəllim və tələbə heyəti həyəcan və 
böyük sevinclə Asəf Zeynallı adına Musiqi 
Texnikumunun məzunu, Prezident təqaüdçüsü 
tanınmış bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi, 
Xalq artisti, professor Faiq Sücəddinovu 
qarşılayırdı. Oxuduğu musiqi ocağına əlli il 
sonra ayaq basmaq və kollektivlə görüşmək 
hər kəsdə kövrək anlar yaşatmışdı.

 “AzerTelecom” Dövlət-Özəl sektor 
Tərəfdaşlığı konsorsiumunda

“Azərbaycanı beynəlxalq internet 
şəbəkəsinə bağlayan “AzerTelecom” 
şirkətinin iştirakı ilə Dövlət-Özəl sektor 
Tərəfdaşlığı Konsorsiumu təsis edilib. Kon-
sorsiumun təsis olunması haqqında müqavilə 
Bakıda keçirilmiş “3-cü Rəqəmsal Ticarət 
Forumu: İpək Yolunun Rəqəmsallaşması” 
konfransında Azərbaycan Respublikası 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasi-
ya Mərkəzi, PAŞA Bank, B.EST Solutions və 
“AzerTelecom” şirkəti arasında imzalanıb.

Konfransda çıxış edən “AzerTelecom” 
şirkətinin baş direktoru Fuad Allahverdiyev 
konsorsiumun dövlət və özəl sektor arasında 
davamlı inkişaf istiqamətində əməkdaşlıq üçün 
yeni imkanlar açacağını bildirib. “Konsorsiumun 
qurulması Azərbaycanın regionda rəqəmsal 
qovşaq olaraq mövqeyinin daha da güclənməsi, 
rəqəmsal texnologiyaların müxtəlif sahələrdə 
tətbiqinin daha da genişlənməsinə töhfə verəcək. 
“AzerTelecom” şirkəti olaraq istər rəqəmsal 
infrastrukturdan istifadə, istərsə də Azərbaycanın 
Rəqəmsal Mərkəzə çevrilməsi üçün icra edilən 
“Azerbaijan Digital HUB” proqramı çərçivəsində 
Konsorsiuma dəstəyin verilməsinə hazırıq” – 
deyə Fuad Allahverdiyev qeyd edib. 

“AzerTelecom” şirkətinin rəhbəri həmçinin 
şirkət tərəfindən Azərbaycanın regional 
rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi üçün icra edilən 

“Azerbaijan Digital HUB” proqramı barədə 
məlumat verib. O, bildirilib ki, proqramın 
məqsədi Azərbaycanı hazırki sahib olduğu 
enerji və nəqliyyat mərkəzləri statuslarına əlavə 
olaraq Qafqaz, MDB, Orta və Cənubi Asiya, Ya-
xın Şərq və digər ətraf regionlar üçün rəqəmsal 
mərkəzə çevirməkdir. 

Dövlət-Özəl sektor Tərəfdaşlığı Konsorsiu-
munun yaradılması haqqında 4 tərəfli müqavilə 
ilk dəfə olaraq “Asan İmza” vasitəsilə onlayn 
olaraq imzalanıb. Qeyd edək ki, İqtisadi İsla-
hatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş konfransda ABŞ, İsrail, 
Rusiya, Böyük Britaniya, Estoniya, Türkiyə, 
İspaniya kimi ölkələrdən 200-ə yaxın nümayəndə 
iştirak etmişdir.

“AzerTelecom” Azərbaycanın, ümumilikdə 
isə Cənubi Qafqaz regionunun ən iri telekom-
munikasiya operatorlarından biridir və ölkənin 
ilk mobil operatoru “Bakcell” şirkətinin törəmə 
müəssisəsidir. 2008-ci ildə təsis edilib və 
telekommunikasiya sektorunda yerli və xari-
ci şirkətlərə qabaqcıl xidmətlər təqdim edir, 
Azərbaycanın Regional Rəqəmsal Mərkəzə 
çevrilməsi üçün “Azerbaijan Digital Hub” proqra-
mını icra edir. Proqram ölkənin İKT sisteminin ən 
qabaqcıl dünya standartları səviyyəsinə çatdırıl-
ması, ölkənin beynəlxalq reytinqlərdə daha öncül 
sıralara çıxmasına şərait yaradacaqdır.
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