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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi  
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 

 2020-ci ilin sonuna qədər təşkil ediləcək silsilə tədbirlər çərçivəsində  
xidmətlərin (işlərin) satın alınması məqsədilə 

Tenderdə iddiaçı qismində satınalmala-
rın predmeti üzrə müvafiq təcrübəyə malik 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 
iştirak edə bilərlər.

Müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçılara lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar. Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı 

-aşağı qiymət, təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti meyarlarına üstünlük veriləcəkdir.

İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Malgöndərən (podratçı) iştirak haqqı-

nın ödənilməsini təsdiqləyən bank sənədini 
təqdim etdikdən sonra əsas şərtlər toplusunu 
elektron portal vasitəsi ilə əldə edə bilər.

İştirak haqqının ödənilməsi üçün satına-
lan təşkilatın bank rekvizitləri:

B1. Benefisiar bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BIK: CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan
Təşkilatın adı- Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu

H/h- AZ08CTRE00000000000005547601
VÖEN- 1001667391
Büdcə səviyyəsinin kodu -7, büdcə 

təsnifatının kodu -142330.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 

hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə aid tenderin əsas şərtlər toplu-
sunda qeyd edilən məlumatlar;

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

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə 

son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı 
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması 
barədə arayış;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının 
surəti və Məcburi Dövlət Sosial Sığorta üzrə 
hesabat.

Göstərilən sənədlər Azərbaycan dilində 
düzgün tərtib olunub vaxtında təqdim edildiyi 
təqdirdə, satınalan təşkilat tenderdə iştirak 
etmək istəyən malgöndərəni (podratçını) 
iddiaçı kimi qeydə alacaqdır.

Təklifin qiyməti bütün vergi, nəqliyyat 
və sığorta xərcləri daxil edilərək manatla 
hesablanıb ifadə edilməldir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün tələb 
olunan sənədləri elektron portal vasitəsi ilə 
13 noyabr 2020-ci il yerli vaxtla saat 11.00-a 
qədər təqdim etməlidirlər.

Iddiaçıların təklifləri 24 noyabr 2020-ci il 
saat 11.00-da portal vasitəsi ilə açılacaqdır.

İddiaçıların vasitəçi olmadan əlaqəni 
təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsi apa-
ran satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi-  Orxan 
İbrahim oğlu Hümbətzadə, tel-(+99455) 468 
04 64.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu  
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi 

“Azərbaycan hökmdarları:  Uzun Həsən” adlı Beynəlxalq  
Konfransa hazırlıq işlərinin satın alması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı me-
yarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 
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 tender təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iş-
tirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə 
bilərlər. 

İstirak haqqı 150 (bir yüz əlli) ma-
natdır.

Tenderdə iştirak haqqı elektron 
portalda “ASAN ÖDƏNİŞ” vasitəsilə 
həyata keçirilir.

İştirak haqqının ödənilməsi üçün 
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

H/h- AZ81I-
BAZ38090019446242419204

VÖEN- 1702532651

Bank - “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı”nın Mərkəz filialı

Kod- 805722
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X
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);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında 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;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 

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

Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları 
portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 13 noyabr 
2020-ci il saat 10.00-a, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 23 noyabr 2020-ci il saat 
17.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 24 noyabr 
2020-ci il saat 10.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

Tender komissiyası

Qusar RİHB-in Samur Qəsəbə İnzibati Ərazi  
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

2020-ci ildə abadlaşdırma işlərinin satın alınması üçün

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Maraqlananlar ətraflı məlumatı 

 Samur qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəlikdən ala bilərlər. Telefon-(02338) 
90-2-45 (əlaqələndirici şəxs- Novruzov 
Əlövsət Zamiddin oğlu)

Təkliflər 2020-ci il noyabrın 2-dək qəbul 
olunacaqdır.

Təklif zərfləri 2020-ci il noyabrın 3-ü saat 
10.00 –da açılacaqdır.

Azərbaycan Respublikası  
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

Meyvəçilik və Çayçılıq  
Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi -Tədqiqat İnstitutu tərəfindən 

satın alınması planlaşdırılan istehlakyönlü müxtəlif xidmətlər-
“Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi -Tədqiqat İnstitutunun bazasında 

olan laboratoriyaların təbliğat xarakterli tanıtım video 
çarxlarının hazırlanmasının” satın alınması ilə əlaqədar 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 

sənədlər 28 oktyabr 2020-ci il saat 17.00 –
dək qəbul edilir.

Təkliflər 29 oktyabr 2020-ci il saat 11.00-
da açılacaqdır.

Ünvan- AZ4035, Quba rayonu, 
Zərdabi qəsəbəsi, Meyvəçilik və Çayçılıq 
Elmi -Tədqiqat İnstitutu. Əlaqələndirici 
şəxs- Aybəniz Vahabova, telefon - 
+994233344338.

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat İnstitutu
maşın və avadanlıqların satın alınması məqsədilə 

Açıq tenderdə iddiaçı qismində 
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 
iştirak edə bilərlər. Tender iştirakçılarına 
təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının 
https://www. etender.gov.az/ vahid 
internet portalına (portal) elektron im-
zaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender 
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iş-
tirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim 
edə bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

üçün satınalan təşkilatın bank 
rekvizitləri:

Bankın adı- “Dövlət Xəzinədarlığı 
Agentliyi”

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.Т.: CTREАZ22
BSK- 7

BTK- 142330
Təşkilatın adı- Müdafiə Sənayesi 

Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat İnstitutu
H/h- AZ33C-

TRE00000000000002538502
 VÖEN- 2000956291
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-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 açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

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

-son bir il ərzində (fəaliyyətini da-
yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 

hallarının mövcud olmaması barədə 
vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-podratçının müəyyən etdiyi digər 
sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağ-
lı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 19 noyabr 2020-ci il 
saat 14.00-a və tender təklifi ilə bank 
təminatı sənədlərini isə 29 noyabr 2020-
ci il saat 11.00-a qədər portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 
30 noyabr 2020-ci il saat 14.00-da açı-
lacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə 
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu  
İdarəsinin “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi 
“Bakı Xanları” Evində yaradılan yeni ekspozisiyada  

görülən əlavə işlərin satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı me-
yarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 
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 tender təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iş-
tirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə 
bilərlər. 

İstirak haqqı 150 (bir yüz əlli) ma-
natdır.

Tenderdə iştirak haqqı elektron 
portalda “ASAN ÖDƏNİŞ” vasitəsilə 
həyata keçirilir.

İştirak haqqının ödənilməsi üçün 
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

H/h- AZ81I-
BAZ38090019446242419204

VÖEN- 1702532651
Bank - “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı”nın Mərkəz filialı
Kod- 805722
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-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);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında 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;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 

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

Tender proseduru “Dövlət satın-
almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları 
portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 13 noyabr 
2020-ci il saat 14.00-a, tender təklifi və 
bank təminatını isə 23 noyabr 2020-ci 
il saat 17.00-a qədər portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 24 noyabr 
2020-ci il saat 14.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

Tender komissiyası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Xudafərin körpüləri – memarlıq 
tariximizin inciləri

Torpaqlarımızı erməni terror-
çularından təmizləyən qəhrəman 
hərbçilərimiz Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə 
Xüdafərin körpüsünün işğaldan azad 
edilməsi ilə bağlı raport verdilər. Bu 
kadrları seyr etdikcə, dinlədikcə yenə 
ürəyimiz qürurla doldu. Zəfər xəbəri 
bizi yeni qələbələrə ruhlandırdı.

Xudafərin körpülərinin erməni 
təcavüzündən qurtulmasına yalnız 
biz sevinmədik. Əcdadlarımızın ruhu 
da şad oldu bu xəbərdən.

Azərbaycan  xalqı   Xudafərinin  
işğaldan  azad olunduğu  günü  
böyük sevinc  hissi ilə  qarşıladı.  
Xudafərin  körpülərinin işğaldan 
azad olunmasının mənəvi tərəfi hər 
kəsə aydındır. Strateji baxımdan isə 
Xudafərinin azad olunması düşmənin 
daha bir nəfəsliyinin  kəsilməsi 
deməkdir. Daha oradan silah-sursat, 

ərzaq gələ bilməz. Ona görə də bu 
ərazi bizim üçün çox ciddi strateji 
hərbi əhəmiyyət kəsb edir. Artıq ora-
da Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd 
zastavası da qurulmaqdadır.

Bu  günlərdə  Mədəniyyət  Nazir-
liyi  bununla bağlı  bəyanat vermişdir. 
Bəyanatda deyilir:

“Tikilmə tarixinə görə dövrünün 
möhtəşəm mühəndis qurğularından 
olan Xudafərin körpüləri Azərbaycan 
Respublikası ilə İran İslam Respub-
likasının dövlət sərhədində yerləşən 
möhtəşəm tarixi abidədir. 1993-cü 
ildə Cəbrayıl rayonu Ermənistan 
Respublikası silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal edildikdən sonra 
Xudafərin körpüləri dağıntılara məruz 
qalmışdır. Bu da bir daha Ermənistan 
Respublikası tərəfindən "Silahlı 
münaqişə zamanı mədəni sərvətləri 
qorunması haqqında" UNESCO-
nun 1954-cü il Haaqa  Konvensiyası, 

"Dünya mədəni və təbii irsinin 
mühafizəsi haqqında" UNESCO-
nun 1972-ci il Konvensiyası, "Ar-
xeoloji irsin mühafizəsi haqqında" 
1992-ci il Avropa Konvensiyası və 
digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin 
kobud şəkildə pozulmasının, bu 
ölkənin təcavüzkar siyasətini davam 
etdirməsinin göstəricisi  idi”.

Məlumat üçün bildirək ki, 
Xudafərin körpüləri Araz çayının 
şimal və cənub sahillərini birləşdirir. 
Tarixi İpək yolunun üzərində 
yerləşən 11 tağlı körpü  XI-XII 
əsrlərdə, 15 tağlı körpü  isə XIII 
əsrdə inşa olunmuşdur. Azərbaycan 
memarlığının unikal abidələrindən 
olan Xudafərin körpüləri Yaxın və 
Orta Şərq regionunun ən əzəmətli, 

ən məşhur körpülərindən hesab 
olunur. Xudafərin körpüləri Böyük 
İpək yolunun inkişafında mühüm rol 
oynamış və hərbi-strateji cəhətdən 
də müstəsna əhəmiyyətə malik 
olmuşdur.

Mədəniyyət  Nazirliyinin  
bəyanatında  deyilir ki,  müstəsna 
universal dəyəri, təkrarolunmaz land-
şaftı, yüksək memarlıq-mühəndis 
həlli, eləcə də iki ölkə ərazisində 
yerləşdiyini nəzərə alaraq, Xudafərin 
körpülərinin UNESCO-nun Dünya 
İrsi Siyahısına salınması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası tədbirlər 
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 18 Oktyabr – 
Müstəqillik Günündə xalqa növbəti qələbə müjdəsi 
verdi: “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim 

Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını 
qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ 
Azərbaycandır!”
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