
Milli Qəhrəman Albert 
Aqarunovun heykəli ucaldılır 

Yeri gəlmişkən, iki gün əvvəl 
görkəmli heykəltəraş, akade-
mik Ömər Eldarov “Azvision.az” 
saytına maraqlı açıqlama verib: 
“Heykəlin kompozisiyası, necə 
olması ideyası mənə məxsusdur. 
Ancaq onun reallaşdırılmasını bi-
zim akademiyanın Zamiq və Rahib 
adlı müəllimləri həyata keçiriblər. 
Mən, sadəcə yoxlayıb, təkliflərimi 
etmişəm. Eskizləri, qalan hər 
şeyi onlar çəkiblər. Heykəl 3 ay 
müddətinə hazırlanıb”. 

Hörmətli akademik açıq-
lamasında heykəlin hazırlan-
ması ilə bağlı sifarişin Nazirlər 
Kabinetindən gəldiyini bildirib: 
“Heykəlin hazırlanması üçün 40 
min manat pul ayrılıb. Bu məbləğ 
materialların alınmasına xərclənib. 
Müəllimlərimiz isə zəhmət haqqı 
almadan pulsuz işləyiblər”.

Qeyd edək ki, Qarabağ 
müharibəsi zamanı tank komandiri 
olan Albert Aqarunov Xankəndi, 
Daşaltı, Cəmilli istiqamətində 
gedən ağır döyüşlərdə erməni 
işğalçılarının xeyli canlı qüvvəsini, 
zirehli texnikasını məhv edib. Təkcə 
ermənilərin Şuşaya hücumu vaxtı 
Albert düşmənin 9 tank, 7 BTR və bir 
çox texnikasını sıradan çıxarıb. 

Albert 1992-ci il mayın 8-də Şuşa 
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid 
olub. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 
saylı sərəncamı ilə Albert Aqarunov 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq görülüb. Ba-
kıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Albert öz adını Azərbaycan xalqı-
nın qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərflərlə 
əbədi həkk etdirib. Onun Qarabağ 

müharibəsində qeyri-adi şücaətləri 
barədə bu gün də əfsanələr dolaşır. 
Təsadüfi deyil ki, ermənilər onun ba-
şına böyük pul mükafatı qoymuşdular. 

Albert 1969-cu il aprelin 25-də 
Bakı şəhərində yəhudi ailəsində 
anadan olub. Suraxanı rayonundakı 
154 nömrəli orta məktəbin səkkizinci 
sinfini bitirdikdən sonra, 101 nömrəli 
texniki peşə məktəbində oxuyub. 
1987–1989-cu illərdə Gürcüstanda 
tank qoşunlarında hərbi xidmətdə 
olub. Sovet ordusu sıralarından tərxis 
olunduqdan sonra Suraxanı maşınqa-
yırma zavodunda fəhlə işləyib.

Vətənin başı üzərində təhlükə ya-
rananda Albert könüllü cəbhəyə yolla-
naraq, Qarabağda ən ağır döyüşlərdə 
iştirak edib. O, hərbi texnikanı 
mükəmməl bilirdi və olduqca sərrast 
atəş açırdı. Həm də çox qətiyyətli 
və qorxubilməz idi. Döyüşçü dostları 
Albertə uğur, yenilməzlik rəmzi kimi 
baxırdılar. 

Bu günlərdə Şuşanın müdafiəsi 
zamanı BTR komandiri olmuş döyüş-

çü İlham Ömərova zəng 
etdim. Ondan Albertin 
Şuşadakı qəhrəmanlıqları 
barədə söz açmasını xahiş 
etdim.

İlham Ömərov Albert 
haqqında böyük həvəslə 
danışaraq dedi:

– Mən Albertin Şuşada 
bir döyüşdə düşmənin 3 
zirehli texnikasını necə 
məhv etdiyinin şahidi olmu-
şam. Bu, çox parlaq döyüş 

idi, təbii ki, heç vaxt yadımdan çıxmır. 
Dəqiq xatırlayıram, 1992-ci il mayın 
7-si idi. Həmin gün ermənilər bir T-72 
və üç BTR-lə hücuma keçdilər. 

Albertin tankı birdən Şuşanın 
giriş qapısından ildırım kimi şığıyıb 
düşmənin zirehli texnikasını “qarşı-
lamağa” getdi. Biz səngərlərdən bu 
səhnəni müşahidə edirdik. Albert 
məharətlə manevr edərək erməni 
tankına yaxınlaşıb atəş açdı. Erməni 
tankı Albertin ilk atəşindən sonra artıq 
yanırdı!

Döyüş davam edirdi... Ermənilərin 
üç BMP-sindən birincisi isə aşağıdan, 
yeməkxana tərəfdən Şuşaya doğru 
gəlirdi. Ermənilər, guya, hiylə işlədib, 
Albertin tankına aşağı tərəfdən yaxın-
laşmağa cəhd etdilər. Lakin xamlıq 
edib yolun alt tərəfindəki üstü torpaqla 
örtülmüş tövlənin üstünə çıxanda, dam 
uçdu və BMP içərisindəki ermənilərlə 
bərabər dərəyə yuvarlandı.

İlham Ömərov həmin döyüşü 
təsvir etməkdə davam edərək dedi: 

– Döyüşün axırına qədər onlardan 

bir xəbər çıxmadı. Görünür, tankla 
bərabər içindəkilər də yanmışdılar. 
Bundan sonra, ermənlilər şərti siqnal 
işarəsi verib geri çəkilməyə başladı-
lar. Düşmənin ikinci BMP-si avtobaza-
nın yanından aşağı enirdi. Avtobaza 
təpənin üstündə idi. Şuşanın yolu dik 
və dolanbac olduğundan bir müddət 
həmin BMP gözdən itdi. Üçüncü 
BMP yenə Şuşaya qalxan yolla 
üzüyuxarı çıxanda, erməni BMP-
ləri üzbəüz çıxdılar. Aşağıdan gələn 
BMP-dəkilər bilmədilər ki, yuxarıdan 
gələn, əslində, geri qayıdan BMP 
özlərininkidir. Ermənilər öz zirehli 
texnikalarının yalnız arxasında ağ 
xaç işarəsi çəkirdilər. BMP-lər üzbəüz 
gəldiyi üçün aşağıdan gələn BMP-
dəki erməni snayper xaç işarəsini 
görməyib atəş açdı.

Yuxarıdan gələn, təbii ki, aşağı-
dan gələn zirehli maşının özlərininki 
olduğunu bilirdi. Həmin BMP-ni alov 
bürüdü. Digər BMP-dəkilər 3 metr 
irəli keçəndən sonra başa düşdülər 
ki, səhv ediblər. Lakin artıq gec idi 
və ermənilər döyüş meydanından 
qaçmağa başladılar...

Bəli, Albert Aqarunov belə 
cəsur, yenilməz döyüşçü idi... 
Azərbaycan xalqı öz  qəhrəman 
övladının əziz xatirəsini heç vaxt 
unutmayacaq. Gəlin, ürəkdən arzu 
edək ki, bu əfsanəvi qəhrəmanın 
daha bir möhtəşəm abidəsi  Şuşa-
da ucaldılsın. Amin!   

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan paytaxtında Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun 
xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə heykəli ucaldılır. Abidə 
Qarabağ müharibəsinin əfsanəvi döyüşçüsünün adını daşı-

yan küçədə qoyulub. Hazırda ərazidə abadlıq işləri görülür. Yaxın 
günlərdə abidənin açılış mərasimi olacaq. 

Azərbaycanın ixrac potensia-
lının formalaşmasında və inkişaf 
etdirilməsində çox böyük rol oynayan 
kənd təsərrüfatının inkişafının daha da 
sürətləndirilməsi məqsədilə dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
indiyədək müəyyən ərazilərdə satış 
yerləri, logistik və ticarət mərkəzləri 
yaradılıb. Burada xidmətlərin səviyyəsi 
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi qarşıya 
mühüm vəzifə kimi qoyulub. Bütün 
bunlarla bərabər, Azərbaycanda məhsul 
bolluğu əsasında məhsulun qiymətinin 
mümkün qədər aşağı salınması da 
diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bunun 
üçün hökumət  “tarladan–süfrəyə” 
layihəsinin icrasına başlayıb. Məqsəd 
isə bu zəncirdə iştirak edən hər iki 
tərəfin – fermer və istehlakçının 
məmnun qalmasına yönəldilib. Belə ki, 
fermerlərin istehsal etdikləri məhsulları 
müvafiq bir qiymətə sata bilmələri, 
onların ailə büdcələrini formalaşdırma-
ları, digər tərəfdən isə istehlakçı üçün 
məhsulun qiymətinin əlverişli olması 
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub.  

Ümumiyyətlə, bu ideyanın əsasında 
məhsul yığıldıqdan sonra birbaşa 
bazara gətirilərək satışının təşkil 
edilməsi  dayanır. Məhsul vaxtın-
da marketlərə təhvil verilməlidir ki,  
təravətini itirmədən süfrələrə qoyulsun. 
Bundan başqa, məsələnin digər tərəfi 
məhsulu emal etmək üçün konserv 
zavodlarına verdikdən və emal etdikdən 
sonra da onun köhnəlmədən ticarət 
obyektlərində    satışını təmin etməkdir. 
Layihənin üstün cəhəti isə məhsulun 
qalıb xarab olmaması və heç bir  itkiyə 
yol verilməməsidir. Beləcə məhsulun 
keyfiyyətini itirməsinin qarşısı alınır və 
insanlar normal məhsul əldə edə bilirlər.  

Layihədə zəncirin müxtəlif tərkib 
hissələri var. Tarla, məhsulun yığımı, 
çeşidlənməsi, qablaşdırılması, da-
şınması, marketlərə, yarmarkalara 
təhvil verilməsi, bazarlarda satışının 
təşkil edilməsi əsas tərkib hissələrdir. 
Layihənin üstün tərəfi ondan ibarətdir ki, 
burada məhsul çox saxlanılmır. Belə ol-
duqda qida maddələri və vitaminlər par-
çalanmır, çürümə və qıcqırma prosesi 
getmir. Həmçinin, burada qiymətlər də 
münasib olur. Məsələn, yay aylarında 
yetişdirilən qarpız və yemiş rayonlardan 
gətirilərək birbaşa satılır. Belə olanda 
məhsul günlərlə anbarda qalmır.   

"Kənddən şəhərə" layihəsi 
çərçivəsində indiyədək bir sıra tədbirlər 
reallaşdırılıb. Belə ki, Dövlət Aqrar 
Ticarət Şirkəti təsis edilib, bundan 
məqsəd isə fermerlərin məhsullarının 
satılmasına, yeni bazarların tapılmasına 

kömək etmək olub.  
Şirkətin yaranması Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalına və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə 
tutulmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə 
artırılması, idxalı əvəz etmək potensialı 

olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi 
məhsulları istehsalının təşviqi, kənd 
təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları 
üzrə ixracın təşviqi və dəstəklənməsi, 
kənd yerlərində məşğulluğun artırılma-
sı, əhalinin maarifləndirilməsi və rifahı-
nın yüksəldilməsi, kənd turizminin və 
ekoturizmin inkişaf etdirilməsi kimi prio-
ritet məsələlərin həllinə dair zərurətdən 
irəli gəlib. Əsas məqsədimiz sosial 
məsuliyyət anlayışını mənimsəmiş bir 
qurum kimi, ölkədə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının bazar infrastukturunu 
inkişaf etdirmək, kiçik və orta fermer 
təsərrüfatı sahiblərinin bazarlara çıxışını 
asanlaşdırmaqdır.

Bundan başqa, şirkət kiçik və orta 
fermer təsərrüfatı sahiblərinin yetişdirdi-
yi məhsulların satışını təşkil etmək üçün 
müvafiq işlər görür. Bu istiqamətdə 
daxili və xarici bazarda sifarişçilərlə – 
böyük istehsal müəssisələri, market 
şəbəkələri, bazarlar, restoran və digər 

ictimai iaşə obyektləri ilə əməkdaşlıq 
edilir.

Kiçik təsərrüfat sahiblərinin aqrar 
məhsullar istehsalında zəif mövqeləri, 
ümumiyyətlə, istehsal səviyyələrinin 
çox aşağı olması onların həm mü-
vafiq resurslara olan tələbatlarının 
ödənilməməsi, həm də bazara çıxışla 
və bu sahədə mövcud olan problemlərlə 
əlaqədardır. Biz könüllü sürətdə 
birləşmək yolu ilə bütün problemlərin 
öhdəsindən gəlməyə, daha düzgün həll 
yollarını tapmağa çalışırıq. Yaradılması 
nəzərdə tutulan fermer mağazaları, 
"yaşıl marketlər", kooperativ bazarlar, 
topdansatış mərkəzləri buna geniş yol 
açacaq.

 “Kənddən şəhərə” layihəsi müasir 
yarmarka konsepsiyası üzərində quru-
lub. Artıq ənənəvi yarmarkalardan mü-
asir dövrün tələblərinə uyğun yarmar-
kalara keçid edilir. Bu layihə  əsasında 
birinci satış yarmarkası Bakı şəhərində 
açılıb, o cümlədən böyük supermarkelər 
şəbəkəsində “Kənddən şəhərə” devizi 
altında məhsullar satışa çıxarılıb.  

Bununla yanaşı, fermerlərin 
məhsullarının satışı  elektron kənd 
təsərrüfatı çərçivəsində həyata 
keçiriləcək. Bununla da onlar 

 planlaşdırmanı düzgün qura biləcəklər, 
bu sahədə dövlət dəstəyi də real-
laşdırılacaq. Məsələn, bir il az insan 
sarımsaq əkir və məhsul bazarda baha 
olur, növbəti il hamı sarımsaq əkir, 
qiymətlər düşür. Əvvəlcədən kimin nə 
əkmək istədiyi dövlətə elektron kənd 
təsərrüfatı vasitəsilə bəyan edilməlidir. 
Təhlil ediləndən sonra vətəndaşlarımıza 
tövsiyə ediləcək ki, hansı məhsulu 
əkdikdə onlar öz məhsullarını asan 
formada sata bilərlər.

“Kənddən şəhərə” layihəsinin digər 
istiqaməti çərçivəsində kiçik və orta 
fermer təsərrüfatı sahiblərinin yetiş-
dirdiyi məhsulların vahid “Kənddən 
şəhərə” markası altında qablaşdırılma-

sını həyata keçirməkdir. Qablaşdırılmış 
məhsulların yerli market şəbəkələrində 
satışı, eyni zamanda, ixrac etdirilməsi 
də nəzərdə tutulub. Sosial yönüm-
lü bu layihənin həyata keçirilməsi 
fermerlərimizin məhsullarının satışında 
yeni bir mərhələ olacaq.

Bundan əlavə, “Kənddən şəhərə” 
yarmarkasının təşkilini innovativ qay-
dalarla həyata keçiriləcək. Fermerlər 
şirkətin rəsmi internet səhifəsində 
yerləşdirilmiş müraciət formasını 
doldurmaqla yarmarkada iştiraklarını 

bildirə bilərlər. Bu zaman bölgələrdə 
fəaliyyət göstərən daimi işçilər, 
həmçinin şirkətin çağrı mərkəzinin 
əməkdaşları fermerlərin onlayn qey-
diyyatdan keçməsi üçün zəruri olan 
hər cür kömək göstərəcəkdir. Yarmar-
ka zamanı fermerlər öz məhsullarını 
şəhərin mərkəzində yerləşən qapalı və 
isti yerdə heç bir ödəniş etmədən sata 
biləcəklər.

“Xalq qəzeti”

Aqrar məhsulların  bazar 
infrastrukturu yenidən qurulur

Son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsal həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bununla 
da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi problemi, demək 

olar ki, həllini tapıb. Hazırda ölkə vətəndaşlarının ərzaq və 
qidaya olan tələbatının əksər hissəsi yerli istehsal hesabı-
na ödənilir.

Dövlət İmtahan Mərkəzi IAEA 2019-un 
işıqlandırılması üçün AZƏRTAC-ı  

rəsmi media tərəfdaşı seçib
 � Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Təhsilin Qiymətləndirilməsi üzrə 

Beynəlxalq Assosiasiyanın 45-ci illik konfransının (IAEA 2019) yerli və 
xarici mediada geniş işıqlandırılması üçün Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyini (AZƏRTAC) rəsmi media tərəfdaşı seçib. 

Bununla bağlı iki qurum arasında im-
zalanmış sazişə əsasən, AZƏRTAC IAEA 
2019 çərçivəsində sentyabrın 22-dən 27-dək 
Bakıda keçiriləcək bütün tədbirləri işıqlan-
dıracaq səlahiyyətli informasiya agentliyidir. 
O, konfransın açılış və bağlanış mərasimləri 
barədə reportaj və informasiyaların, həmçinin 
digər tədbirlərdən xəbərlərin Azərbaycan, rus 
və ingilis dillərində yayılmasını, foto və video-
materiallar hazırlanmasını təmin edəcək. 

Konfransda AZƏRTAC üçün xüsusi yer 
ayrılacaq, çəkilişlər üç videokamera vasitəsilə 
aparılacaq. Materiallar həm DİM-in rəsmi 
saytında və sosial şəbəkədəki səhifələrində, 
həm də AZƏRTAC-ın elektron resursları 
vasitəsilə yayılacaq.  

Sazişi Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direk-
torlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə və 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
İdarə heyətinin sədri Aslan Aslanov imzala-
yıblar.

Xatırladaq ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi 
sentyabrın 22-dən 27-dək Təhsilin 
Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosi-
asiyanın 45-ci illik konfransını təşkil edəcək. 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin fəaliyyəti və 

beynəlxalq çağırışlara əsasən, IAEA-nın 
45-ci illik konfransı "Qiymətləndirmə və 
qərarvermə: fərdi və institusional həllər" 
mövzusuna həsr olunacaq. Konfransda xarici 
ekspertlərlə yanaşı, qiymətləndirmə üzrə 20-
dən çox yerli ekspert də çıxış edəcək.

IAEA ümumi və ali təhsil müəssisələrində 
və iş yerlərində qiymətləndirməni həyata 
keçirən qurumlar üçün yaradılmış qlobal 
forumdur. Assosiasiyanın üzvləri dünya 
üzrə 50-dən çox ölkəni təmsil edən təhsil 
müəssisələri, tədqiqat mərkəzləri və müvafiq 
dövlət qurumlarından ibarətdir. IAEA təhsildə 
qiymətləndirmənin keyfiyyətinin artırılma-
sı və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın 
inkişafı məqsədilə hər il üzv ölkələrin birində 
beynəlxalq konfrans təşkil edir.

Məişət əşyalarının, 
milli geyimlərin, kitabların, 
dağ icmasının tarix və 
ənənələrinin qorunacağı 
muzeyin yaradılması 
ideyası bir neçə il bundan 
öncə meydana gəlib. 
2017-ci ildə onun həyata 
keçirilməsinə başlanılıb. 
Muzey üçün binanın 
qəsəbədə olan 7 sinaqoq-
dan biri – Karhoq sina-
qoqunun seçilməsi rəmzi 
məna daşıyır. Bu ibadət 
yeri sovet hakimiyyəti 
dövründə ərzaq anba-
rı kimi istifadə olunub. 
Sərmayəçilər qərara gəliblər ki, muzeyi elə 
sinaqoqun binasında yerləşdirsinlər. O, 
xüsusi eskizlərə uyğun olaraq bərpa olunub. 
Daxilində mümkün qədər daha çox ekspo-
natın yerləşdirilməsi üçün bina iki yarusa 
bölünüb. Sərgi zalları ilə yanaşı, onun zirzəmi 
hissəsində konfrans zalı, kitabxana və ehtiyat 
otaq da yaradılıb.

Muzeyin eksponatlarla təmin edilməsi 
vəzifəsini STMEQİ Xeyriyyə Fondu 
öz üzərinə götürüb. Bu, dünyada dağ 
yəhudilərini birləşdirən ən böyük təşkilatdır. 
Fond muzeyin bədii tərtibatını da özü 
həyata keçirib. Muzeydə müxtəlif kitablar 
və sənədlər, məsələn, ktuba – nikah ayi-
ni müqaviləsi təqdim edilir. Bir çox qədim 
nəşrlər indiyədək qorunub saxlanılan cuuri 
üzərində semit, türk və  fars  dillərinin sintezi 
şəklində təqdim olunur. Qod Nisanov və Za-
rah İliyev əmindirlər ki, bir yerdə  toplanılmış 
kitablar gələcəkdə dağ yəhudilərinin da-
nışdıqları unikal dialektin öyrənilməsinə də 
kömək edəcəkdir.

Qırmızı qəsəbə turistləri cəlb edən unikal 
bir məkandır. Bakının 168 kilometrliyində 
yerləşən qəsəbəni Yəhudi Slobodası da 
adlandırıblar. Onun postsovet məkanında 

dağ yəhudilərinin yeganə kompakt yaşayış 
məkanı olması da maraq doğurur. Ekspertlər 
qeyd edirlər ki, yalnız Azərbaycan yəhudiləri 
öz kimliklərini qoruyub saxlaya bilib, heç vaxt 
təqiblərə, talanlara və antisemitizmə məruz 
qalmayıblar. Azərbaycandakı milli çoxluq hər 
zaman vurğulayıb ki, o özünün multikultura-
lizm və tolerantlıq ənənələrinə sadiqdir.

Ötən ilin sonunda Qırmızı qəsəbədə olan 
dramaturq və İsrailin Baş nazirinin qardaşı 
İdo Netanyahu xüsusi olaraq qeyd edib ki, 
Azərbaycanda qədim ənənələrin qorunub 
saxlanılmasına həssas yanaşırlar. Netanyahu 
yerli sinaqoqları, həmçinin Qod Nisanov və 
Zarah İliyevin tikintisini həyata keçirdikləri 
muzeyi də ziyarət edib.

Qəsəbənin daha bir qürur mənbəyi olan  
onun sakinləridir. Buradakı dağ yəhudiləri 
əsrlər boyu dostluq və anlaşma şəraitində 
yaşayıblar. Qəsəbənin sakinləri həm də 
Azərbaycan və  rus dillərini mükəmməl 
bilirlər. Lakin onlar öz yaxınlarının və doğma-
larının qəbirlərini ziyarət edərkən yalnız cuuri 
dilində danışırlar.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

 “Xalq qəzeti”

 � Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbədə dünyada ilk dağ 
yəhudiləri muzeyinin açılışına hazırlıq görülür. Layihənin 
müəllifləri və sərmayədarları moskvalı iş adamları Qod Nisanov 
və Zarah İliyev, həmçinin STMEQİ Xeyriyyə Fondudur. Qırmızı 
qəsəbənin yetirmələri olan mesenatlar Rusiyada çoxdan 
yaşamalarına və fəaliyyət göstərmələrinə baxmayaraq, öz  
vətənlərini də unutmurlar. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistanın No-
yemberyan rayonunun Şavarşavan kəndində 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun 
Quşçu Ayrım kəndində, Berd rayonunun Çinari 
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonu-
nun Muncuqlu kəndində, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı 

kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 

Çiləbürt, Ağdam rayonunun Baş Qərvənd, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Qorqan kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və Ağ-
dam rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri 
atəşə məruz qalıb. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 9, 24 iyul və 6 avqust 2019-cu il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 

daxili vəsaiti hesabına akkumulyator batareyalarının, süzgəclərin, əyləc qəliblərinin, yağların 
və şinlərin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş tenderdə 1, 2 və 3-cü lotlar üzrə yetərsay ol-
madığı, 4, 5-ci lotlar üzrə  isə təklif edilən  mallar lazımi  texniki göstəricilərə uyğun gəlmədiyi  
üçün ləğv olunmuşdur.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və satınalmaların idarəolunması departamentinin satın 
 almaların təşkili şöbəsinin mühəndisi Ağaəli Mirzəyev, (agali.mirzeyev@azersu.az  
431- 47 -67/2246.)
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