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Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

İnformasiya texnologiyalarına texniki xidmət göstərilməsi və İT avadanlıqlarına 
texniki baxışın keçirilməsi xidmətlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsun-
lar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
(əsas şərtlər toplusunu) əldə etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-iddiaçının təcrübəsi, tələb olunan 
sertifikatlar və iddiaçının maliyyə təklifi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara sahib olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini dövlət satınal-
malarının vahid internet portalı vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 250 manatdır. 
H\h- AZ53Aİ-

İB33010019444805754148
VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

filialı 
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

- tender təklifi zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır (nümunə kimi 
hazırkı əsas şərtlər toplusunun 25-ci 
səhifəsində) ;

- tender təklifi dəyərinin 1faizi 
həcmində bank təminatı zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank 
günü qüvvədə olmalıdır (nümunə kimi 
hazırkı əsas şərtlər toplusunun 28-ci 
səhifəsində) ;

-təminatın qüvvədə olma müddəti 
tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank 
günündən çox olmalıdır.

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
icra vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

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

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

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

- müqavilənin yerinə yetirilməsi 
təminatı – 2 faiz (iddiaçının təklifi 100 
000 ABŞ dollar manat ekvivalentindən 
çox olarsa).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanla-
ya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 20 
noyabr 2019-cu il saat 17.00 –a və 
maliyyə göstəricilərinə aid sənədləri isə 
29 noyabr 2019-cu il saat 14.00-a qədər 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təklifləri 29 noyabr 2019-cu 
il saat 14.01-də açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə dövlət satınalmaları-
nın vahid internet portalı vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

Tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar 
yalnız elektron qaydada dövlət satınal-
malarının vahid internet portalı vasitəsilə 
aparılır. Həmçinin elanla bağlı ətraflı 
məlumatı dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalından almaq olar.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Imtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

çap və komplektləşdirmə texnoloji xətləri (2 xətt) üçün 
ehtiyat hissələrinin, texniki və proqram təminatı xidmətinin 

göstərilməsinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Çap və komplektləşdirmə texnoloji 

xəttləri (2 xətt) üçün ehtiyat hissələrinin və 
proqram təminatı xidmətinin göstərilməsinin 
satın alınması.

Lot-2. Çap və komplektləşdirmə texnoloji 
xəttləri (2 xətt) üçün texniki xidmətin satın 
alınması. 

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

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; 192/19

VÖEN(bank)- 9900006111
Kod- 507699
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944

H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri portal vasitəsi ilə 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 bir il ərzində fəaliyyəti haq-
qında 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 (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 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 olunma-
lıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) və iş cədvəlini 25 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə 2 dekabr 2019-cu il saat 
17.00-dək təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan tender 
təkliflərinə baxılmayacaqdır. 

Təkliflər 3 dekabr 2019-cu il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçılar açılışın nəticələrini portal 
vasitəsilə izləyə bilərlər.

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

Iddiaçıların tender təklifi, həmçìnin 
tenderlə əlaqədar bütün yazışmalar və sənədlər 
Azərbaycan dilində həyata keçirilməlidir. 
Qiymət təklifləri Azərbaycan manatı ilə 
verilməlidir.

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, telefon- 
502-47-53/56/58, daxili 144

Faks: 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan-AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayo-

nu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

aşağıdakı kafedralar üzrə professor-müəllim vəzifələrinə
MÜSABIQƏ ELAN EDIR:

Bədən Tərbiyəsi və Idmanın 
Nəzəriyyəsi Kafedrası

kafedra üzrə dosent – 2 yer
kafedra üzrə baş müəllim – 2 yer
Idman Menecmenti və Kommu-

nikasiya Kafedrası
Bədən tərbiyəsi tarixi və idarə 

edilməsi fənni üzrə dosent – 1 yer
Idman Tibbi və Reabilitasiya 

Kafedrası
İdman təbabəti fənni üzrə baş 

müəllim – 1 yer
Müalicə bədən tərbiyəsi və mas-

saj fənni üzrə baş müəllim – 2 yer
Biomexanika və kinezalogiya 

fənni üzrə müəllim – 1 yer

Idmanın Oyun Növləri Kafed-
rası

Futbol üxtisası üzrə müəllim – 1 
yer

Şahmat üxtisası üzrə müəllim – 1 
yer

Kütləvi-Sağlamlıq Idman 
Növləri Kafedrası

Atletika ixtisası üzrə baş müəllim 
– 1 yer 

Sosial Elmlər Kafedrası
İdman psixologiyası fənni üzrə 

baş müəllim – 1 yer
Azərbaycan dili və nitq 

mədəniyyəti fənni üzrə dosent – 1 
yer

İngilis dili fənni üzrə müəllim – 1 
yer

Tibbi-Bioloji Elmlər Kafedrası
Anatomiya və morfologiya fənni 

üzrə baş müəllim – 1 yer
Mülki müdafiə fənni üzrə müəllim 

– 1 yer
Sənədlər müsabiqə elan edildiyi 

gündən bir ay ərzində təqdim oluna 
bilər. Sənədləri ADBTİA-nın rektor-
luğunun adına aşağıdakı ünvana 
təqdim etmək lazımdır: Bakı şəhəri, 
F.X.Xoyski prospekti 98, məlumat 
telefonu- 012-564-33-75.

Rektorluq

B  İ  L  D  İ  R  İ  Ş
 “Xalq qəzeti”nin 18 sentyabr 2019-cu il tarix-

li nömrəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin   tut 
ipəkqurdunun bəslənməsi və yem bazasının forma-
laşdırılması üçün bilik və bacarıqların artırılmasında 
təlimlərin təşkili xidmətinin satın alınması  məqsədilə   
dərc olunmuş  açıq tenderində tender komissiyasının 
qərarı ilə “Qabus Consulting” MMC qalib elan edilmiş-
dir.  Qalib şirkətlə 2019-cu il oktyabrın 30-da 84.299,20 
(səksən dörd min iki yüz doxsan doqquz manat  iyirmi 
qəpik) manat dəyərində KTN-18/2-23 nömrəli müvafiq 
satınalma müqaviləsi imzalanmışdır. 

B  İ  L  D  İ  R  İ  Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İn-
kişafına Dövlət Dəstəyi Fondu Tədbirlər üçün 
zəruri ləvazimatların satınalınması məqsədilə 
(lot-6) oktyabrın-26 da 2019-cu il tarixdə 
“Xalq qəzeti”ndə Açıq tender elanı vermişdir.

Açıq tender prosedurlarının müddətləri 
dəyişildiyindən 30 oktyabr 2019-cu il tarixdə 
“Xalq qəzetində” yeni elan dərc olunmuşdur.

Tender Komissiyası

Xalq artisti Əjdər Ibrahimovun  
100 illik yubileyi qeyd olunub

Sonra Ə.İbrahimovun 
həyat və fəaliyyətini əks 
etdirən foto-slayd nümayiş 
olunub.

 “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının direktoru, 
Əməkdar incəsənət xadi-
mi Cəmil Quliyev tədbirdə 
çıxış edərək Əjdər İbrahi-
movun zəngin  yaradıcılıq 
fəaliyyətindən söz açıb. 
C.Quliyev deyib: “Görkəmli 
rejissor müharibə yolu 
keçib, bir neçə ölkənin azad 
olunmasında iştirak edib. 
Sonradan o, kino sahəsində 
fəaliyyətə başlayıb. Bir 
müddət sonra Vyetnama 
göndərilib. Vyetnam kine-
matoqrafiyasının məşhur 
rejissorları məhz onun 
emalatxanasında çalışıblar. 
Xalq artisti Vyetnam kino-

suna böyük töhfələr verib. 
Ə.İbrahimovun fəaliyyəti 
əsasən  “Mosfilm”lə də bağlı 
olub. SSRİ  Xalq artisti, 
həmçinin Rusiya ilə Türkiyə 
arasında mədəni körpünün 

qurulmasında  fəal iştirak 
edib”.

Cəmil Quliyev qeyd edib 
ki, Azərbaycan kinema-
toqrafiyasının inkişafında 
da böyük xidmətləri olan 

Əjdər İbrahimov çəkdiyi hər 
bir ekran əsəri ilə tama-
şaçının qəlbinə yol tapıb. 
O, hər zaman türkçülüyü, 
azərbaycançılığı sevən və 
təbliğ edən şəxsiyyət olub.

Rejissorun həyat yoldaşı 
Marqarita Maleyevna  çıxı-
şında bildirib ki, o, Əjdərin   
böyük şəxsiyyət olduğunu 
bilirdi. Ə.İbrahimov ssenari-
nin sirlərini ona öyrədib və 
kinoya gəlməsinə kömək 
edib.

Əməkdar mədəniyyət 
işçisi, kinooperator Rafiq 
Qəmbərov rejissorla birgə 
çəkdikləri filmdən söhbət 
açıb. Bildirib ki, o zaman-
lar gənc bir operatorun 
Ə.İbrahimov kimi böyük 
sənətkarla  birlikdə çalışma-
sı onun üçün şərəf idi.

Rusiyalı rejissor Boris 
Blank deyib ki, Ə.İbrahimov 
hər zaman insanlarla meh-
riban davranır, işinə çox 
məsuliyyətlə yanaşırdı.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

 � Nizami Kino Mərkəzində SSRİ Xalq artisti, rejissor Əjdər 
İbrahimovun 100 illik yubileyi qeyd edilib. Yubiley mərasimi 
rejissor Nizami Abbasın “Narahat adam” sənədli filminin 
nümayişi ilə başlayıb.

DIN və Baş Prokurorluq radikal müxalif qüvvələrin 
yeni mitinq çağırışları ilə bağlı məlumat yayıb
 � Xəbər verildiyi kimi, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası 

adlandırılan quruma daxil olan partiya və birliklər, o cümlədən 
özünü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri kimi 
təqdim edən Əli Kərimli tərəfindən oktyabrın 19-da “Sərbəst 
toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələbləri nümayişkaranə və kobud şəkildə 
pozularaq Bakı Metropoliteninin “28 May” stansiyasının önündə 
nəqliyyatın hərəkətinin iflic olmasına, ətrafdakı insanların 
haqlı narazılığına, ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinin iş rejiminin və bütövlükdə ictimai asayişin 
pozulmasına səbəb olan qanunsuz aksiya keçirilməsinin 
və təxribat xarakterli digər əməllərin qarşısı alınıb, 60 şəxs 
barəsində inzibati xətalar haqqında qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun tədbirlər görülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş 
Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin 
AZƏRTAC-a daxil olan birgə 
məlumatında bildirilir ki, qanunla qada-
ğan edilmiş yerdə AXCP rəhbərliyi və 
aksiyanın təşkilatçıları tərəfində planlı 
şəkildə təşkil olunmuş həmin mitinqlər 
zamanı polisin qanuni tələblərinə məhəl 
qoyulmamaqla hüquqazidd əməllərin 
davam etdirilməsi ətrafdakı insanların 
haqlı narazılığına gətirib çıxarıb.  

Respublikada sabitliyin pozulması 
məqsədi güdən bu cür qanunsuz 
hərəkətlərin qarşısının qətiyyətlə 
alınacağı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq 
edilməsinə baxmayaraq, son günlər Əli 
Kərimli və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 
Partiyasının rəhbərliyində təmsil 
olunan digər şəxslər, habelə ölkə 
ərazisində əvvəllər müxtəlif cinayətlər 
törətməklə saxta yollarla xarici 

ölkələrdə sığınacaq almış axtarışda 
olan və ermənipərəst xarici dairələrin 
idarə etdiyi və maliyyələşdirdiyi 
bir qrup satqınlar tərəfindən sosial 
şəbəkələrdə və internet informasiya 
ehtiyatlarında müxtəlif profillər, 
o cümlədən “AzerbaycanSaatı”, 
“Turan Tv”, “AzerFreedom TV”, 
“Meydan Tv”, “OsmanqızıTv” və 
digər kanallar vasitəsilə noyabrın 
2-də Bakı Metropoliteninin “28 May” 
stansiyasının önündə qanunsuz 
aksiya keçirilməsinə yenidən çağırışlar 
edilir. Həmçinin oktyabrın 19-da peşə 
borcunu yerinə yetirib ictimai asayişin 
pozulmasının qarşısını almış polis 
əməkdaşları haqqında fərdi məlumatlar 
paylaşılaraq onların işgüzar nüfuzunu, 
şərəf və ləyaqətini ləkələyən, asayiş 
keşikçilərinə qarşı sosial ədavət və 
düşmənçilik hisslərinin oyadılmasına 

yönəlmiş təbliğat aparılır. 
Qeyd olunmalıdır ki, Milli Şura 

adlandırılan qurumun noyabrın 2-də mi-
tinq keçirmək barədə müraciətinə Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən baxı-
laraq, “Sərbəst toplaşmaq azadlığı haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun 9-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin 
2-ci bəndinə əsasən, metropolitenin 
mühafizə zonalarında toplantıların 
keçirilməsinin qadağan edilməsi nəzərə 
alınmaqla mitinq üçün “Neftçi” idman 
klubunun Lökbatan qəsəbəsindəki 
təlim-idman bazası təklif edilib, lakin 
təşkilatçılar həmin tarixdə yenə də met-
ropolitenin qarşısında razılaşdırılmamış 
qanunsuz aksiya keçirəcəkləri barədə 
məlumatlar paylaşıblar.  

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, 
xalq arasında nüfuzu, sosial dayağı 
olmayan və siyasi mübarizənin sivil 
metodlarını qəsdən inkar edən radikal 
müxalif qüvvələr məhz qanunla qada-
ğan olunan yerlərdə küçə yürüşləri, 
mitinqlər, piketlər keçirməyə çağırışlar 
etməklə insanları dövlət orqanlarının 
qanuni tələblərinə tabe olmamağa, 
qarşıdurma yaratmağa, faktiki olaraq 
zorakılıqlar törətməyə, asayişi və sabitli-
yi pozmağa təhrik edirlər. 

Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Proku-
rorluq Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı 
açıq-aşkar düşmənçilik mövqeyində 
duran cılız bir müxalif qrupun istənilən 
qanunazidd əməllərinin qarşısının 
qətiyyətlə alınacağını diqqətə çatdıra-
raq bəyan edir ki, Milli Şura adlanan 

quruma daxil olan partiya və birliklər, 
eləcə də özünü Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi təqdim 
edən Əli Kərimli və həmin partiyada 
təmsil olunan digər şəxslər qanunsuz 
kütləvi aksiyaya çağırışları, zorakılığı və 
qəddarlığı təbliğ edən təxribat xarak-
terli hərəkətləri ilə əslində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasına 
zidd olaraq hakimiyyətin zorla ələ 
keçirilməsi kimi ekstremist bir yolu 
seçdiklərini təsdiq edirlər. Onlara bir 
daha xəbərdarlıq edilir ki, Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin təklif etdiyi yerdən 
kənarda toplantı təşkil ediləcəyi, ictimai 
qaydanı, o cümlədən  hakimiyyət 
nümayəndələrinin qanuni tələblərinə 
tabe olmamaqda ifadə olunan, əhalinin 
dinc həyatını, rahatlığını, nəqliyyatın, 
müəssisə, idarə və təşkilatların normal 
fəaliyyətini pozan qanunsuz hərəkətlərə 
yol veriləcəyi təqdirdə bütün məsuliyyət 
üzərlərinə düşəcək. 

Eyni zamanda, qanunvericiliyin 
pozulmasına görə “Siyasi partiyalar 
haqqında” Qanunun 4-cü, 12-ci və 
16-cı maddələrinə uyğun tədbirlərin 
görülməsi, hüquqazidd əməllər törətmiş 
şəxslərin isə Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 233-cü (ictimai 
qaydanın pozulmasına səbəb olan 
hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür 
hərəkətlərdə fəal iştirak etmə) və 315-
ci (hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı 
müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq 
etmə) maddələri ilə məsuliyyətə cəlb 
olunması təmin ediləcək. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə 
seçkilərində “Namizədlər üçün 

yaddaş” kitabçası hazırlayıb
 � Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) 2019-

cu il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə 
seçkiləri ilə əlaqədar müxtəlif seçki subyektlərinin 
maarifləndirilməsi layihəsi çərçivəsində “Namizədlər 
üçün yaddaş” kitabçası hazırlayıb.

MSK Katibliyinin Me-
dia və ictimai əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, layihənin həyata 
keçirilməsində və nəşrin hazır-
lanmasında məqsəd bələdiyyə 
üzvü seçilmək niyyətində olan 
vətəndaşların passiv seçki 
hüquqlarının reallaşdırılması 
üçün onlara metodiki yardım 
göstərmək və fəaliyyətlərinin 
daha da asanlaşdırılmasına 
imkan yaratmaqdır. 

Nəşrdə bələdiyyə 
üzvlüyünə namizədliyin irəli 

sürülməsi və qeydə alınması 
ilə bağlı atılası addımlar, qeydə 
alınmış namizədlərin hüquq və 
vəzifələri, onlara qanunla qa-
dağan edilən məsələlər barədə 
ətraflı məlumat verilib. 

Yaddaş kitabçası 
Azərbaycan Respublikasının 
Seçki Məcəlləsi və MSK-nın 
təsdiq etdiyi normativ xarakterli 
aktlar əsasında hazırlanıb.

“Namizədlər üçün yaddaş” 
kitabçasını aşağı seçki komis-
siyalarından, eləcə də MSK-
nın rəsmi internet səhifəsindən 

(www.msk.gov.az) əldə etmək 
olar.

Atəşkəs rejimi 22 dəfə pozulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın No-
yemberyan rayonunun Voskevan kəndində, 
İcevan rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun 
Quşçu Ayrım kəndində və adsız yüksəkliklərdə, 
Berd rayonunun Çinari kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz 

rayonunun Ağbulaq, Muncuqlu kəndlərində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Gö-
yarx, Çiləbürt, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər, Ağdam 
və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 31 oktyabr. S. 7.




