
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
 2019-cu il noyabrın 22-də müasir dövrdə səmərəli idarəetmənin 

problemləri mövzusunda 5-ci respublika elmi-praktik konfransı keçirir
Konfransın keçirilməsində 

əsas məqsəd müasir dövrdə 
müxtəlif sahələrin idarə 
edilməsində yol verilən nöqsanla-
rın müəyyənləşdirilməsi və onla-
rın aradan qaldırılması yollarının 
müzakirə edilərək tətbiq üçün 
qəbulu və yeniliklərin daxil olunması 
istiqamətində perspektiv imkanların 
müzakirə edilməsidir. 

Konfransda aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə məruzələr 
dinləniləcək:

1. Turizm sektorunda innovasiya-
lar və onların idarə edilməsi.

2. Dövlətin və bələdiyyənin idarə 
edilməsi.

3. Sosial-iqtisadi sahələrin idarə 
edilməsi.

4. Təhsil və mədəniyyətin idarə 
edilməsi.

5. Biznes mühiti və infrastruktur.
6. İdarəetmədə hüquq 

problemləri.
7. İdarəetmədə multikultural 

dəyərlər.
Konfransda iştirak üçün 

məruzənin mövzusu və müəllif 
haqqında aşağıda göstərilən 
məlumatlar daxil edilmiş ərizənin 

2019-cu il noyabrın 12-dək 
təşkilat komitəsinə göndərilməsi 
mütləqdir:

• Adı, soyadı,atasının adı
• Elmi dərəcəsi
• İş yeri, vəzifəsi
• Poçt ünvanı (iş və ev)
• Telefon, faks ( şəhər kodu 

göstərilməklə)
• Elektron ünvan
• Məruzənin mövzusu
• İstiqaməti
• Texniki vasitələrdən istifadənin 

vacibliyi.
Təşkilat komitəsi proqrama 

uyğun olaraq məruzələrin seçimini 
və proqrama daxil edilməsi hüqu-
qunu öz üzərinə götürür, redaksiya 
heyəti isə proqramdakı məruzələrin 
redaktə olunması işini həyata keçirir. 
Elmi səviyyəsi tələblərə uyğun 
gəlməyən materiallar məruzə üçün 
qəbul edilmir.

Konfrans Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində keçirilir. 

Məqalələrin tərtib olunma 
qaydaları:

Məqalələr 5 səhifədən çox 
olmamalı, Azərbaycan, rus 
və ingilis dillərində təqdim 

edilməlidir. Məqalədə xülasə 
və açar sözlərinin hər üç dildə 
(Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərində) olması vacibdir. İstifadə 
edilən ədəbiyyatların  siyahısı, 
mənbənin adı, çap  olunduğu 
məcmuə, nəşr ili və səhifə 
göstərilməklə kvadrat mötərizə 
içərisində [6,s.109] şəklində verilir.

Konfrans haqqında məlumat 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin rəsmi saytında(http:// 
www.atmu.edu.az) və rəsmi fa-
cebook səhifəsində (www.face-
book.com/atmu.official/?fref=ts) 
yerləşdirilmişdir. 

 Məqalə müraciət forması ilə 
birlikdə elektron şəkildə 2019-cu il 
sentyabrın 9- dan noyabrın 12-dək 
konfrans2019@atmu.edu.az elekt-
ron ünvanına göndərilməlidir.

Sonrakı fəaliyyətlər və təşkilati 
tədbirlər haqqında əlavə məlumat 
veriləcək.

Əlaqə telefonu- (012) 5644233 
(125).

Ünvan-Bakı, Koroğlu Rəhimov 
küçəsi 822/23.

Email- konfrans2019@atmu.edu.az 

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına  müxtəlif markalı 

beton qarışığının  satın alınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınal-
maların İdarə Olunması Departamenti rəisinin  müavini 
(əlaqələndirici şəxs-Murad Abışevə, telefon- 431 47 
67/1087 və Tural Rzayevə, 431 47 67/2266) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 16 
sentyabr 2019-cu il saat 12.00-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  17 sentyabr 
2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onla-
rın səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedu-
runda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Nizami Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
 Bakı şəhəri Nizami rayonu Q.Qarayev prospekti 71 nömrəli binanın qarşısındakı və A.Manafov 

küçəsindəki istirahət parkının yenidən qurulması və abadlıq işlərinin satın alınması üçün

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Bakı şəhəri Nizami rayonu 

Q.Qarayev prospekti 71 nömrəli binanın qar-
şısındakı istirahət parkının yenidən qurulması 
və abadlıq işlərinin satın alınması.

Lot-2. Bakı şəhəri Nizami rayonu 
A.Manafov küçəsindəki istirahət parkının 
yenidən qurulması və abadlıq işlərinin satın 
alınması.

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

Telefon–(012) 323 -33 -28.B.N.Bayramov.
Ünvan- Bakı şəhəri, R.Rüstəmov  

küçəsi 28.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 manatdır.
H\h-AZ82CTRE00000000000002517832
VÖEN-1600127621

Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.TCTREAZ22
Fond-7Y
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 

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 dair 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 satınalma-
ları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 1 oktyabr 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatı sənədlərini isə 9 oktyabr 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10 oktyabr 
2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçı-
lar açılışın nəticələrilə Portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 10 sentyabr 2019-cu 
il saat 11.00-dan sonra əldə etmək olar.

 Tender komissiyası

10 sentyabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı

“Azercell” korporativ müştərilərinə 
yeni “Biznesim” paketlərini təqdim edir

Müştərilərlə hər bir anı 
bölüşmək və onları məlumatlı 
saxlamaq üçün “Biznesim 
Sosial” paketi limitsiz sayda 
paylaşım etmək və postlarla 
bölüşmək imkanı yaradır. 
“Biznesim Media” paketi isə 
bütün digər digər aylıq biznes 
internet paketləri daxilində üç 
yeni aylıq paket təqdim edir. 
Artıq “Azercell”in “Biznesim” 
Sosial şəbəkə paketləri ilə 
sahibkarlar əsas internet 
paketini sərf etmədən, öz 
şirkətlərinin sosial media ak-
tivliyini gücləndirə bilərlər. Bu  
sosial şəbəkə paketləri ilə 
YouTube, Instagram, Face-
book, WhatsApp, LinkedIn və  
Telegrama da daxil olmaqla, 
12-yə qədər müxtəlif sosial 
media kanallarından istifadə 
etmək mümkündür. 

Bağlantı erasında 

istənilən biznesin sosial 
mediada mövcud olması son 
dərəcə əhəmiyyətlidir. Biz-
nesin kiçik yerli mağaza və 
ya böyük şirkət kimi fəaliyyət 
göstərməsindən asılı olma-
yaraq, sosial media rəqəmsal 
marketinq strategiyasının 
ayrılmaz bir hissəsidir.Sosial 
platformalar müştərilərlə 
əlaqə yaratmağa, brend haq-
da məlumatın geniş əhatədə 
yayılmasına və şirkətin satış 
həcminin artmasına kömək 
edir. 

Qeyd edək ki, hər ay 
dünyada üç milyarddan 
çox insan sosial mediadan 
istifadə edir və bu qaçılmaz 
bir trendə çevrilib.“Biznesim 
Çat”, “Biznesim Sosial” və 
“Biznesim Media” sərfəli 
paketlərindən faydalanmaq 
üçün, müvafiq olaraq, B1, 

B2 və B3 mətnini 2525 
qısa nömrəsinə göndərmək 
lazımdır. 

Daha ətraflı məlumat 
üçün aşağıdakı linkə 
müraciət edə bilərsiniz: 

https://www.azercell.com/az/
corporate/mobile_commu-
nications/data_packs_busi-
ness/biznesim_social/ 

 “Xalq qəzeti”

“Azercell”in “Biznesim” tarif planı və 
müştərilərə daim dəstək olmaq üçün “Biznesim 
Çat” paketi xüsusi olaraq işlənib hazırlanmışdır. 

Xalq rəssamı Sakit Məmmədovun 
İstanbulda sərgisi açılıb 

Sərginin açılışında hər iki ölkənin 
rəsmiləri, “SOCAR Türkiye Enerji”nin 
rəhbər şəxsləri, Azərbaycanın İstan-
buldakı baş konsulu Məsim Hacıyev, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, 
Türkiyə–Azərbaycan Parlamentlərarası 
dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım, 
incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Bu 
barədə  Mədəniyyət Nazirliyi məlumat 
yayıb.

  Məlumatda bildirilir ki, sərginin eks-
pozisiyasında rəssamın  160-dan çox 
əsəri yer alıb. Bu əsərlərin əksəriyyəti 
müxtəlif vaxtlarda dünyanın bir sıra  
ölkələrində sənətsevərlərə təqdim 
edilib. Rəssamın pastel və yağlı boya 
ilə çəkilən “On dörd gözəl”, “Yozulma-
mış yuxular”, “Qırx üç otağın açarı” kimi 
məşhur əsərləri də sərgiyə çıxarılıb.

S.Məmmədov sərgisinin Türkiyənin 

bu nüfuzlu sənət mərkəzində 
keçirilməsinin onun üçün böyük qürur ol-
duğunu deyib: “Mənim üçün çox dəyərli 
insan olan Memar Sinanın ruhunun bu 
gün şad olduğunu hiss edirəm”.

Sərgidə daha çox xanım 
portretlərinin nümayiş olunduğunu 
deyən rəssam fəlsəfi mövzularda ha-
zırlanan rəsm əsərlərinin sənətsevərlər 
tərəfindən böyük maraqla qarşılandığını 
bildirib. Rəssam əsərlərində insanlara 
xoş və gözəl mesajlar ötürdüyünü deyib: 
“İnsanların problemləri çoxdur. Ona 

görə də tablolarımda daha çox ruhları 
sevindirən rənglərə və mövzulara toxu-
nuram”.

Bir sıra ölkələrin sənət akademiya-
larının fəxri üzvü olan Sakit Məmmədov 
30 ildən çoxdur bədii yaradıcılıqla 
məşğuldur və dünyanın ən mötəbər 
sərgi salonlarında, qalereyalarında 
keçirilən sərgilərin iştirakçısı olub.

Sərgi oktyabrın 5-dək davam 
edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Memar Sinan Gözəl 
Sənətlər Universi-
tetinin Tophanə-i 

Amirə Mədəniyyət və Sənət 
Mərkəzində açılan sərgi 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 
– SOCAR-ın Türkiyədəki 
törəmə şirkəti – “SOCAR 
Türkiye Enerji”nin dəstəyi ilə 
təşkil olunub.

Hazırda dördüncü regional dövlət proq-
ramı uğurla icra olunur. Bunun nəticəsində 
bölgələr sürətlə inkişaf edir, bütün inf-
rastruktur müasir tələblər çərçivəsində 
yenidən qurulur. Görülmüş genişmiqyaslı 
işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişa-
fı üçün möhkəm zəmin yaradır.

Ötən müddətdə elektrik enerjisi və təbii 
qazla təminat sahəsində mühüm layihələr 
gerçəkləşdirilib. Əhalinin elektrik enerjisinə 
olan tələbatını daha dolğun təmin etmək 
məqsədilə son 15 ildə regionlarda 28 
elektrik stansiyası istifadəyə verilib, 45 
min kilometrdən artıq elektrik xətti çəkilib, 
1650-dən çox yarımstansiya quraşdırılıb 
və ya təmir olunub. Həmçinin bu dövrdə 
regionlarda 56,2 min kilometr qaz xətti 
çəkilib və ya əsaslı təmir olunub, 1800-
dən çox yaşayış məntəqəsi təbii qazla 
təmin edilib, regionlar üzrə qazlaşdırma 
səviyyəsi 41 faizdən 96 faizə yaxınlaşıb.

İyulun 31-də keçirilən sosial-iqtisadi 
sahə ilə bağlı müşavirədə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Bu ilin 
əvvəlində regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə dördüncü Dövlət Proqramı qəbul 
edilib. Bu, çox genişmiqyaslı proqramdır. 
Baxmayaraq ki, son illərdə infrastruktur 
layihələri ilə bağlı bir çox işlər görül-
müşdür, bu günə qədər həllini tapma-
yan məsələlər də bu proqramın icrası 
nəticəsində öz həllini tapacaq. Bildiyiniz 

kimi, bu sahə bizim üçün prioritet sahədir. 
Həm elektrik enerjisi ilə təchizat, qaz-
laşdırma, içməli su sahələrində, həm də 
suvarma layihələrinin icrası istiqamətində 
bir çox işlər görülüb və gözəl nəticələr 
var. Beləliklə, Azərbaycanda qazlaşdır-
manın səviyyəsi 96 faizə yaxınlaşır. Nadir 
ölkələrdə bu qədər qazlaşdırma aparılır”.  

Xatırladaq ki, həyata keçirilən geniş-
miqyaslı layihələr çərçivəsində 15 şəhər 
və rayonda (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, 
Sumqayıt və Şirvan şəhərləri, Abşeron, 
Ağdam, Ağstafa, Balakən, Beyləqan, 
Biləsuvar, Füzuli, Hacıqabul, Qazax və 
Ağsu rayonları) qazlaşdırmanın səviyyəsi 
100 faizə çatıb.

Yevlax, Bərdə, Kürdəmir, Tərtər, Ucar, 
Goranboy və Zərdab rayonlarında isə 
bu göstərici 90 faizdən çoxdur. Bundan 
başqa, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad 
olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndi təbii qazla 
tam təmin olunub.

Hazırda Bakıda 22 yaşayış 
məntəqəsinin qazlaşdırlması tədbirləri 
davam etdirilir. Bölgələrdə isə bu il üçün 
33 şəhər və rayonda 13 qəsəbə və 23 
kəndin, eləcə də 26 yeni yaşayış massivi-
nin qazlaşdırılması nəzərdə tutulub. Artıq 
21 məntəqədə açılış mərasimi reallaşdırı-
lıb, 34 yerdə isə işlər tam başa çatdırılıb, 
istismara hazırdır. 

Ümumiyyətlə,  ölkə başçısının qazlaş-
dırmaya göstərdiyi böyük diqqət və qay-
ğının nəticəsində 2009-cu ildən indiyədək 
2500-ə yaxın qəsəbə və kənddə qazlaşdır-
ma işləri tam başa çatdırılıb. Respublikada 
qazlaşdırmanın səviyyəsi, ümumilikdə, 
96 faizə yaxınlaşıb. Ölkə üzrə təbii qazla 
təmin olunan əhali abunəçilərinin sayı isə 
2 milyon 180 mini keçib. 

Ötən dövr ərzində, ümumilikdə, 
 uzunluğu 51 min 915 kilometrdən çox 

müxtəlif diametrli daşıyıcı və məhəllə daxili 
qaz xətti çəkilib, 9 min 742 kilometrədək 
boru xətti isə əsaslı təmir olunub. 
Görülən bu işlər dövlətimizin başçısının 
vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdı-
rılması və hər zaman sadə vətəndaşlara 
diqqətinin bariz nümunəsidir.

Burada bir məqamı da qeyd etməyi 
vacib bilirik. Abonentlərin və istehlakçı-
ların sayının artması qaz təchizatında 
təzyiqin aşağı düşməsinə və bəzi 
hallarda fasilələrin yaranmasına səbəb 
olur. Bu kimi halların qarşısının alınması 
istiqamətdə respublika ərazisində ciddi 
tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır. Belə 
ki, ilk öncə istismar müddətini başa vur-
muş qaztənzimləyici avadanlıqlar, qurğu-
lar, o cümlədən də qaz xətlərinin yeniləri 
ilə əvəzlənməsi, artan qaz tələbatı ilə 
əlaqədar kiçik diametrli boruların bö-
yük diametrli müasir standartlara cavab 
verən polietilen yeraltı qaz xətləri ilə əvəz 
olunması, eləcə də yeni qazlaşdırılan 
bütün yaşayış məntəqələrində şəbəkənin 
qurulmasının “bir pilləli” tənzimləmə sis-
temi əsasında aparılmasıdır ki, bu da hər 
bir abonentin fərdi qaz tənzimləyicisindən 
istifadə etməsinə, istehlakçılara verilən 
qazın sabit və texnoloji rejimdə sax-
lanılmasına zəmin yaradacaq. Bu isə 
abonentlərlə münasibətləri daha da 
möhkəmləndirəcək, göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan 
yaradacaq.

Yeri gəlmişkən, respublikada qazlaş-
dırmanın səviyyəsinin yüksəlməsində qaz 
hasilatında əldə edilən müsbət nəticələr də 
mühüm rol oynayır. Energetika Nazirliyinin 
məlumatında bildirilir ki, Azərbaycanda 
2008-2018-ci illərdə 302,5 milyard kubmetr 
qaz hasil edilib. Ötən 11 il ərzində ən yüksək 
hasilat göstəricisi (30,5 milyard kubmetr) 
2018-ci ildə qeydə alınıb. Ümumiyyətlə, 
hesablamalara əsasən, son 11 il ərzində 
ölkədə qaz hasilatı 30,3 faiz  artıb.

 “Xalq qəzeti”

 � Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair üç dövlət 
proqramının icra olunduğu 2004–2018-ci illərdə ümumi daxili 
məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, sənaye 
2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artıb. Bu müddətdə həyata 
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu 
daimi olmaqla, 2 milyondan artıq yeni iş yeri, 100 mindən çox 
müəssisə yaradılıb, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 
faizə enib. 

Qazlaşdırmanın  səviyyəsi  96  faizə  yaxınlaşır

Ermənistan sutka 
ərzində atəşkəs 

rejimini 20 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozublar.

 Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın Berd rayonunun Çinari kəndində 
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı 
kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Nəmirli, Şuraa-
bad, Qaraqaşlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, 
Qobu Dilağarda kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz 
qalıb.
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