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Şamaxı Rayon İHB-nin Şamaxı Şəhər Nümayəndəliyi
şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması, şəhər küçələrinin abadlaşdırılması 

və mənzil fondunun təmirinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender proseduru 13 oktyabr 2020-

ci il saat 12.00-da dövlət satınalmala-
rının vahid internet portalında (https://
etender.gov.az) (bundan sonra-portal) 
keçiriləcəkdir.

Tenderdə yalnız mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə 
bilərlər.

Maraqlı şəxslər tenderdə iştirak 
etmək üçün “Asan Ödəniş” sistemi 
vasitəsilə aşağıdakı bank hesabına 
100 (bir yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqı ödəməklə portal vasitəsilə ten-
derin əsas şərtlər toplusunu əldə edə 
bilərlər.

“Kapital Bank”ın Şamaxı filialı
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-8400081801
H/h-

AZ42CTRE00000000000002512732
M/h-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Tenderdə iştirak üçün iddiaçılar 

portal vasitəsilə aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

- iddiaçının tam adı, nizamnaməsi, 
dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamə və ya hüquqi şəxslərin 
dövlət reyestrindən çıxarış və bank 
rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- Azərbaycan dilində tender təklifi 
(tender təklifi 2020-ci il noyabrın  
13-dək qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
məbləğində bank təminatı (tenderin 
əsas şərtlər toplusuna əlavə edilən 
bank qarantiyası formasında);

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keç-
miş öhdəliklərin, habelə son 1 (bir) 
il ərzində (fəaliyyətini dayandır-
dığı müddət nəzərə alınmadan) 
Azərbaycan Respublikasının  

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edil-
miş vəzifələrin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında 
müvafiq dövlət orqanından arayış;

-tenderin əsas şərtlər toplusunda 
iddiaçının ixtisas uyğunluğuna aid 
tələb olunan digər məlumat.

İddiaçılar tender təklifini və tender 
təklifinin bank təminatını 12 oktyabr 
2020-ci il saat 11.00-a, digər tələb 
olunan sənədləri isə ən geci 2 oktyabr 
2020-ci il saat 12.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Xidmətin göstərilməsinə başlanma 
vaxtı 2020-ci il noyabrın 10-udur.

Xidmətin göstərilməsi müddəti  
1 (bir) ildir.

Qiymətləndirmə meyarları-qiymət 
və texniki amillər.

İddiaçılar tərəfindən tenderlə bağlı 
bütün sorğular və onlara aid izahatlar 
yalnız portal vasitəsilə verilir.

Tender prosedurunun hər bir 
iştirakçısı onun təklifinin açılışını və 
qiymətləndirilməsini portal vasitəsilə 
müşahidə edə bilər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi 
tabeliyindəki müəssisələrə 2020-ci ilə tələb 

olunan malların (iş və xidmətlərin) satın alınması 
məqsədilə elektron satınalma vasitəsilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana və təsərrüfat mallarının 

satın alınması. 
Lot-2. Mətbəə məhsullarının satın alın-

ması.
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının 

www.etender.gov.az vahid internet portalına 
(portal) elekton imzaları vasitəsilə daxil olaraq 
tender haqqında ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş və 
xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər ay 
müəyyən edilmiş və 2020-ci il dekabrın 30-na 
kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Xanlar Hüseynov, 
telefon – 012 441 26 03. daxili 210.

Ünvan – Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A, 
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
portal vasitəslə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı lot–1 800 manat, lot–2 isə 
300 manatdır.

ADI: MNDXA – nın 8 saylı Xəzinədarlıq 
İdarəsi

VÖEN – 1401555071 
KOD – 210005 
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h – AZ54CTRE00000000000002128202
Kitab – 002736, Fond – 7, Büdcə 

təsnifatının kodu –142330
VÖEN – 1400125591
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron 
formada təqdim etməlidirlər

1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi. 

2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır).

3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi 
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank 
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti 
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).

4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar 
daxildir: 

4.1 Vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 

olmaması haqqında arayış 
4.2 İddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi 

orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti

4.3 Maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı 

4.4 Son bir il ərzində (fəaliyyətini da-
yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin 
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olma-
masına aid arayış.

4.5 İddiaçının hüquqi statusunu əks 
etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiy-
yatı haqqında şəhadətnamə və ya reyestrdən 
çıxarış, VÖEN) notariat qaydada təsdiq 
edilmiş surətləri, 

 4.6 İddiaçıların son bir ildə analoji işlər 
üzrə təcrübəsi və potensial imkanı haqqında 
məlumat;

 4.7 İddiaçının bank rekvizitləri, tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malı (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir) və portala 
yüklənməlidir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları 
yalnız portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 2 oktyabr 2020-ci 
il saat 10.00-a, tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 12 oktyabr 2020-ci il saat 9.00-a 
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 13 oktyabr 
2020-ci il saat 10.00-da dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalında aparılacaqdır. 

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

Tender komissiyası

İstedadlı və təşəbbüskar 
teatr xadimi kimi İftixar Piriyev 
Prezident Heydər Əliyevin 
Tiflis Teatrının bərpasına kömək 
məqsədi ilə verdiyi xüsusi 
tapşırığa əsasən, 1998–2000-
ci illərdə hazırda ümummilli 
liderin adını daşıyan Tiflis 
Azərbaycan Dövlət Dram Teat-
rının bərpası prosesinə rəhbərlik 
edib. Bu tapşırığın uğurla yerinə 
yetirilməsi nəticəsi nəzərə alın-
maqla, bacarıqlı teatr qurucusu 
2000-ci ildə böhranlı vəziyyətdə 
olan C.Cabbarlı adına İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Te-
atrına direktor vəzifəsinə təyin 
edilib. İftixar Piriyev 20 ildir 
ki, həmin kollektivin aktyoru 
və direktorudur. Teatr xadimləri 
İttifaqının və Yazıçılar Birliyinin 
üzvüdür. 

İftixar Piriyev akademik və 
professional teatrın səhnəsində, 
televiziya tamaşalarında, serial-
larda və bədii filmlərdə 40-dan 
çox aparıcı və əsas rollar oyna-
yıb. Onun adı Azərbaycan teatr 
tarixinə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin səhnə obrazını ilk 
dəfə yüksək məharətlə yaradan 
aktyor kimi düşüb. 

Akademik Milli Dram 
Teatrının səhnəsində yaratdığı 
Litavrçı (“Maqbet”– Şekspir), 
Birinci şəxs, Bayandur, Samir, 
Ayaz (“Xurşudbanu Natəvan”, 
“Büllur sarayda”, “Bizim qəribə 
taleyimiz”, “Şeyx Xiyabani”– 
İ. Əfəndiyev), Əkbər, Xəzər, 
Poladgüc (“Mirzə Şəfi Va-
zeh”, “Gecə döyülən qapılar”, 
“Mənsiz dünya”, “Torpağa san-
cılan qılınc”– N. Xəzri), Oğlan 
(“Medeya”– J. Anuy), Elcan 
(“Məhəbbət yaşadır”– N. Ha-
cıyev), Vəliqulu, Namiq (“Sizi 
deyib gəlmişəm”, “Şəhərin 
yay günləri”–Anar), Qaraçı 
(“İblis”– H. Cavid), Yıxan 

(“Atabəylər”-- N. Həsənzadə), 
Çingiz (“Bəxtsiz cavan” – 
Ə.Haqverdiyev), Altay (“Od 
gəlini” – C. Cabbarlı), Qədir bəy 
(“Lənkəran xanının vəziri” – M. 
F. Axundov), Məlikməmməd 

(“Məlikməmməd” nağılı), Əli 
bəy (“Vaqif– S. Vurğun), Fərhad 
(“Günah”–R. Əlizadə), Polis 
(“Üç quruşluq opera”– B.Brext, 
K. Vayl), Niftalı (“Yayda qarto-
pu oyunu”– V. Səmədoğlu), Zəki 
(“Yalan”– S. Rəhman), Aşıq 
İftixar (“Qədr gecəsi” – E. Ba-
xış), Edqar (“Kral Lir”– Şekspir, 
Talap (“Sokratı anma gecəsi”– 
Ç. Aytmatov, M. Şaxanov) kimi 
rollar onu hələ gənc yaşlarında 
teatrsevərlərə istedadlı aktyor 
kimi tanıdıb.

C.Cabbarlı adına İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı-
nın səhnəsində isə İftixar Piriyev 
Heydər Əliyev ( “Xilaskar”– 
A.Babayev, “Burdan min atlı 
keçdi”-- Hidayət, “İşıqlı, nurlu 
sabah”, “Qurtuluş Dastanı”– İf-
tixar ), Tarix (“İrəvanda xal qal-
madı” – Hidayət), Birinci qonaq, 
Kəbleyi Muxtar və Birinci kişi 
(“Akvariuma xüsusi sifariş”) 
rollarını yetkin teatr xadimi 
səviyyəsində yaradıb.

Ötən illərdə İftixar Piriyev 
televiziya tamaşalarında – 
Cavid (“Təkan”– M.Murad), 
Sərvər (“Ürək yaman şey-
dir...”– Ə.Əylisli), Oğul 
(“Oğulla görüş”– M. Oruc), 
Abbas (“Közərən evin işı-
ğı” – S.Budaqlı; televiziya 
seriallarında – Əbdül (“İtkin 
gəlin” – Ə.Hacızadə), Vədad 

bəy (“Dodaqdan qəlbə – Tale-
yin qisməti beləymiş yəqin”– 
R.N.Güntəkin), Aslan (“Yağış-
dan sonra”– B.Vahabzadə), Tahir 
(“Toy gecəsi”-- S.Sədaqətoğlu); 
bədii televiziya filmlərində– 
Nofəl (“Canavar balası”—Şef 
(“Qırmızı qar”– A. Rəhimov) 
kimi rollarda özünü müxtəlif 
səpkili obrazları canlandırmağı 

bacaran aktyor kimi sevdirə 
bilib. 

“İşıqlı, nurlu sabah”, “Soyqı-
rımı tarixinin dastanı”, “Nurlu 
ömrün anları”, “Qalx ayağa 
Azərbaycan”, “Azərbaycan 
bayrağı”, “Qurtuluş”, “O da 
aşiq ola” teatr layihələrinə, 
Çexovun “Ayı”, Y.B.Yozefin 
“Yellənçəkdə iki nəfər” və Elçi-
nin “O da aşiq olub yaza dünya-
da” əsərləri əsasında “Akvariu-
ma xüsusi sifariş” tamaşalarına 
isə rejissor kimi İftixar piriyev 
özü quruluş verib.

Dram əsərləri İrəvan Dövlət 
Azərbaycan Dram (“Qurtuluş 
dastanı”, “İşıqlı, nurlu sabah”, 
“Soyqırımı tarixinin dasta-
nı”, “Nurlu ömrün anları”, 
“Qalx ayağa Azərbaycan”, 
“Azərbaycan bayrağı”, “Qurtu-
luş”, “Qanlı qızıl toy”), Naxçı-
van Dövlət Musiqili Dram “Qur-
tuluş dastanı”, Gəncə Dövlət 
Dram “Dan yeri söküləndə”, 
Tiflis Dövlət Azərbaycan Dram 
“Eşqin tikan dairəsi”, Dərbənd 
Dövlət Azərbaycan Dram 
“Eşqin tikan dairəsi” teatrlarının 
səhnələrində uğurla oynanılır. 

Bunlardan əlavə, İfti-
xar Piriyevin “Mənim ömür 
nəğmələrim” – şeirləri əsasında 
Azərbaycan televiziyası 
tərəfindən bədii televiziya filmi 
çəkilib. O, Azərbaycan televizi-

yasında “Ozan” folklor toplusu-
nun aparıcısı, bir sira ədəbi-bədii 
proqramların bədii qiraətçisi, 
1991-ci ildə Azərbaycan Milli 
“Dastan” Teatrının yaradıcısı 
olub.

Səhnə fəaliyyəti ilə yanaşı, 
bədii və elmi yaradıcılıqla da 
məşğul olan İftixar Piriyevin 
pyesləri, ssenariləri, seir və 
poemaları əsasında tamaşalar, 
televiziya verilişləri və filmlər 
hazırlanıb. O, bir sıra dəyərli 
kitabların müəllifidir, şeirlərinə 
mahnılar bəstələnib. “Qeyri-
səlis məntiq nəzəriyyəsinin 
teatr sənətində sinergetik 
adaptasiyası (Elçin dramaturgi-
yası əhatəsində)” adlı doktorluq 
dissertasiyası üzərində tədqiqat 
işi aparır. 

İftixarın Piriyev xalqımı-
zın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin bədii obrazı ilk dəfə 
C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət 
Azərbaycan Dram Teatrının 
səhnəsində dramaturq Aqşin 
Babayevin “Xilaskar”, İftixarın 
“Qurtuluş dastanı”, Hidayətin 
“Burdan min atlı keçdi” 
əsərlərinin tamaşalarında bütün 
çalarları və sevimli rəhbərə layiq 
səviyyədə canlandırıb. Heç bir 
teatrın, heç bir sənətkarın cəsarət 
etmədiyi bir zamanda o, ulu 
öndərin əsl sənət nümunəsinə 
çevrilən, çox maraqlı bədii 
obrazının səhnədə təcəssümünü 

böyük aktyor cəsarətilə öz 
üzərinə götürüb və bu prosesi 
uğurla davam etdirir. Sənət 
bilicilərinin dediyi kimi, Heydər 
Əliyevin səhnə obrazı İftixa-
rın qəlbində ulu öndərə dərin 
sevgidən rişələnib və səhnəyə 
pərvazlanıb.

Teatrşünas professor İlham 
Rəhimli isə uzun ilərdən bəri 
tanıdığı, yüksək dəyərləndirdiyi 
sənətkar dostunu belə tanıdır: 
“İftixar səhnəni həssaslıqla 
duyur. Aktyorluq üçün kifayət 
qədər bacarıq və istedadı 
var. Dramaturgiyanın estetik 
prinsiplərini zövqlə mənimsəyib. 
Teatr kimi mürəkkəb 
sənət ocağının idarəetmə 
mürəkkəbliklərini reallaşdır-
maqda səriştəlidir”. 

İrəvan Teatrının 
Ermənistanda fəaliyyət 
göstərdiyi illərdə bu sənət oca-
ğının direktoru işləmiş görkəmli 
ziyalı və ictimai xadim Hidayət 
Orucovun söylədiyi kimi, 
bu teatrının Bakı dövrü üçün 
sonsuz əmək sərf edən, İrəvan 
Teatrını çox böyük miqyasda 
inkişaf etdirən İftixar, öhdəsinə 
düşən missiyanı şərəflə yerinə 
yetirir. Rəhbərliyə başladığı 
andan İrəvan Teatrının bütün 
ənənələrini, bu günə qədər 
keçdiyi uzun, keşməkəşli yolda 
nail olduğu intibahı qoruyub 
saxlamaqla, zəngin ənənələr 
üzərində sabaha doğru aparmağı 
perspektiv strategiya kimi qarşı-
ya məqsəd qoyub. 

Yaradıcılığının məhsuldar 
dövrünü yaşayan sənətkarı 
60 yaşının tamam olması 
münasibətilə təbrik edir, ona 
qarşıdakı illərdə milli teatrımızın 
tərəqqisi yolunda daha böyük 
uğurlar arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

İFTİXAR PİRİYEV – 60 

Ulu öndərin səhnə 
obrazını yaradan sənətkar

Bugünlərdə ölkə sənətsevərləri ümummilli lider Heydər Əliyevin səhnə obrazını 
yaradan aktyor və rejissor, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident mükafatçısı İftixar 
Piriyevin anadan olmasının 60 illiyini sevgi-sayğılarla qeyd edirlər. 

İftixar Fəhrat oğlu Piriyev 1960-cı il sentyabr ayının 7-də Gürcüstanın qədim Qaraçöp 
mahalının Düzəyrəm kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Gələcəyin teatr xadimi  
1977-ci ildə orta məktəbi, 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram-
kino aktyorluğu fakültəsini bitirib, aktyorluq fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrında başlayıb. 

Təcili yardım briqadaları pandemiya 
dövründə hər gün 2500-ə yaxın çağırış 

üzrə xəstələrə xidmət göstərib

Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi 
Yardım Stansiyasının (TTTYS) baş həkimi Rauf 
Nağıyev bildirib ki, səhiyyə nazirinin əmri ilə möv-
cud iş rejimi pandemiya dövrünə uyğunlaşdırılıb: 
“Pandemiyanın ilk dövrlərində 103 xidmətinin Çağrı 
Mərkəzinə daxil olan müraciətlərin sayının artması 
səbəbindən gündəlik növbəyə çıxan təcili yardım bri-
qadalarının sayı artırılıb. Həmçinin, gündəlik xəttə 
çıxan sanitar avtomobillərin sayı 170-ə çatdırılıb. 
Hazırda Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi 
Yardım Stansiyasının 21 bölməsində ümumiyyətlə 
2370 nəfərə yaxın həkim və orta tibb heyəti çalışır”.

Baş həkim qeyd edib ki, COVID-19 virusunun 
yayılmağa başladığı ilk günlərdən etibarən təkcə 
Bakı şəhəri üzrə deyil, həm də ətraf ərazilərdə 
yaşayanlar ilk olaraq 103 Çağrı Mərkəzinə müraciət 
ediblər: “Biz Sumqayıt şəhəri və Xırdalan, Masa-
zır, Saray, Ceyranbatan qəsəbələrində yaşayanlara 
da xidmət göstərdik. Martın əvvəllərində Bakı 
ilə yanaşı, adını çəkdiyim yerlərdə də yoluxmuş 
vətəndaşlardan laborator müayinə materiallarının 
götürülməsi, laborator-çeşidləmə məntəqəsində 
barkodlaşdırma, xəstələrin hospitalizasiyası işi də 
bizə tapşırılıb”.

TTTYS-nin baş həkimi bu xidmətin 170 
nəfərdən ibarət olan dispetçer heyətinin həftənin 7 
günü, 24 saat əhalinin xidmətində olduğunu və pan-
demiya dövründə hər gün qəbul etdiyi 2500-ə yaxın 
müraciəti icra etdiyini vurğulayıb. Bu müraciətlərin 
əksəriyyəti həyat üçün təhlükə yaradan hallar –  
miokard infarktı, insult, doğuş, travmalar, 
zəhərlənmə, yanıq, cərrahi xəstəliklər, nevroloji, 
ginekoloji, psixiatrik problemlərlə əlaqədar olub.

Baş həkimin sözlərinə görə, koronavirusun 
yayılma sürətinin azalması prosesində  TTTYS-
nin üzərinə ciddi məsuliyyət düşüb: “Təcili Tibbi 

Yardım briqadaları tərəfindən götürülmüş laborator 
müayinə materiallarının çeşidlənərək, siyahısının 
tərtib edilməsi, barkodlaşdırmadan sonra sistemə 
daxil edilməsi və mərkəzləşmiş laboratoriyaya çat-
dırılması, digər müəssisələr tərəfindən götürülmüş 
müayinə materiallarının ünvanlardan toplanması və 
s. Xüsusiləşmiş təcili yardım briqadaları tərəfindən 
hərarəti yüksək olan şəxslərdən gündəlik 1000-dən 
çox laborator müayinə üçün yaxma nümunəsi götü-
rülüb. Həmçinin, müəssisə və idarələrin işçilərindən 
kütləvi şəkildə laborator müayinə materiallarının 
götürülməsi, yoluxmuş şəxslə təmasda olanların 
ailə üzvləri, iş yoldaşları və yaxınlarından müayinə 
materialının götürülməsi, onlar barədə rayon icra 
hakimiyyətlərinə, polis idarələrinə, GEM-lərə, 
poliklinikalara məlumatların verilməsi icra olu-
nub. Vəfat etmiş xəstələrdən laborator müayinə 
materiallarının götürülməsi, onların morqlara 
və respublikanın rayonlarına daşınması, labora-
tor müayinənin nəticəsi müsbət çıxan xəstələrin 
ünvanlarının dəqiqləşdirilməsi, onların hospitaliza-
siyası həyata keçirilib. Eyni zamanda, təcili yardım 
briqadaları xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələr 
və iş adamları ölkəyə qayıdarkən, onları müvafiq 
karantin bölgələrinə aparıb, onları müşayiət edib və 
xəstəxanalara yerləşdirilməsi işi ilə məşğul olub”.

“Xalq qəzeti”

Ləğv prosesində olan  
4 bankın əmanətçilərinə 517 milyon 

manatdan çox kompensasiya ödənilib
 � Sentyabrın 11-nə Əmanətlərin 

Sığortalanması Fondu (ADIF) tərəfindən bağlanmış 
“AG Bank”, “Amrah Bank”, “NBC Bank” və “Ata 
Bank” üzrə 22 min 34 əmanətçiyə 517 milyon 
manatdan çox kompensasiyanın ödənilməsi həyata 
keçirilib.

AZƏRTAC Əmanətlərin 
Sığortalanması Fonduna istinadla 
xəbər verir ki, bu il iyunun 16-dan 
sentyabrın 11-dək “Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı” tərəfindən 
ləğv prosesində olan “AG Bank” 
və “NBC Bank”ın əmanətçilərinə 
180,65 milyon manatdan çox kom-
pensasiya ödənilib. “AG Bank” 
üzrə 3851 əmanətçiyə 70,85 mil-
yon manat, “NBC Bank” üzrə isə 
3778 əmanətçiyə 109,79 milyon 
manat kompensasiya ödənilib. 
İyunun 1-dən sentyabrın 11-dək 
“Kapital Bank” tərəfindən ləğv 
prosesində olan “Amrah Bank” 
və “Ata Bank”ın əmanətçilərinə 
336,45 milyon manatdan çox kom-
pensasiya ödənişi həyata keçirilib. 
Hesabat dövründə “Amrah Bank” 
üzrə 5465 əmanətçiyə ödənilən 
kompensasiyanın məbləği 129,74 
milyon manat, “Ata bank” üzrə 
8940 əmanətçiyə isə 206,70 mil-
yon manat təşkil edib.

Fond tərəfindən son bağlanmış 
banklar üzrə əmanətçilərin kom-
pensasiyalarının təmin edilməsi 
artıq yekunlaşmaq üzrədir. Tam 
ödənilmə prosesi qısa zaman 
içərisində qanunla müəyyən olun-

muş qaydada yekunlaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, Mərkəzi 

Bank tərəfindən kapitallarını 
tam itirdiklərinə, kreditorları 
qarşısında öhdəliklərini yerinə 
yetirə bilmədiklərinə görə sığorta 
hadisəsi baş vermiş “Ata Bank” 
ASC, “Amrah Bank” ASC, “NBC 
Bank” ASC və “AG Bank” ASC-
nin lisenziyaları ləğv edilib, Bakı 
Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati 
Kollegiyasının 2020-ci il 28 aprel 
və 14 may tarixli qərarlarına 
əsasən sözügedən banklar müflis 
elan olunub və Əmanətlərin Sığor-
talanması Fondu ləğvedici təyin 
edilib. Müflis olunmuş banklar 
üzrə ödhəliklərin reyestri fonda 
təqdim olunub və ADIF tərəfindən 
qorunan əmanətlər üzrə kompensa-

siyaların ödənilməsi prosesinə qısa 
zaman ərzində başlanılıb. Fondun 
Himayəçilik Şurasının qərarına 
əsasən, qorunan əmanətlər üzrə 
kompensasiyaların verilməsi üçün 
agent bank qismində “Ata Bank” 
ASC və “Amrah Bank” ASC 
üzrə “Kapital Bank” ASC, “AG 
Bank” ASC və “NBC Bank” ASC 
üzrə isə “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC seçilib. Əmanətlərin 
Sığortalanması Fondu iyunun 
1-dən “Ata Bank” ASC və “Amrah 
Bank” ASC-də, iyunun 16-dan isə 
“AG Bank” ASC və “NBC Bank” 
ASC-də əmanətlər üzrə kompensa-
siyaların ödənilməsinə başlayıb.

Bildirilir ki, Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankı 
və Əmanətlərin Sığortalanma-
sı Fondunun birgə fəaliyyəti 
əsasında fondun hazırlanan yeni 
strateji modelinin bu ilin sonuna 
kimi formalaşdırılması nəzərdə 
tutulub. Qeyd edək ki, yeni 
strateji modelin hazırlanması ölkə 
iqtisadiyyatına, bank sektoruna və 
əmanətçilərə öz yüksək töhfəsini 
verməsi gözlənilir. Bağlanmış 
banklarda problemlərlə üzləşmiş 
əmanətçilərin nəzərinə çatdırılır 
ki, sözügedən məsələ ilə əlaqədar 
vəsaitlərin qanunvericiliyə mü-
vafiq qaydada və qısa müddətdə 
qaytarılmasının təmin edilməsi ilə 
bağlı Əmanətlərin Sığortalanması 
Fondu tərəfindən bütün lazımi 
tədbirlər görülür.

Koronavirusun Azərbaycanda geniş yayılma-
sının qarşısının alınması üzrə dövlətin həyata ke-
çirdiyi tədbirlər çərçivəsində tibb müəssisələrinin 
üzərinə böyük yük düşür.

Qobustan qoruğunun yaradılmasından 54 il ötür
Qobustan Milli Tarix-

Bədii Qoruğunun yaradıl-
masının 54-cü ildönümü 
münasibəti ilə videokonf-
rans keçirilib. Konfransı 
giriş sözü ilə açan qoruğun 
direktoru Vüqar İsayev Qo-
bustan abidələrinin kəşfi, 
burada aparılan qazıntı 
işləri, abidənin qorunma-
sı, saxlanması və təbliği 
istiqamətində görülən 
işlərdən danışıb. 

Qobustanı xalqımızın 
dünəni, bu günü və gələcəyə 
əmanəti adlandıran natiq 
qoruq əməkdaşlarının bu 
əmanətin qorunub saxlanıl-
ması və təbliği işində keçmiş, 
indiki və gələcək nəsillər 
qarşısında məsuliyyətini 
dərk etdiyini vurğulayıb. Ulu 
əcdadlarımızın yadigarı olan 
bu abidə vasitələrlə ölkəmizin 
dünya miqyasında təmsil 
olunması işinin layiqincə 

davam etdiriləcəyini diqqətə 
çatdırıb.

Qobustanda aparılan elmi 
tədqiqat işləri, yeni layihələr 
və nailiyyətlər mövzusunda 
çıxış edən qoruğun elmi 
ekspozisiya şöbəsinin aparıcı 
elmi işçisi Sevinc Şirinli ha-
zırda qoruq ərazisində apa-
rılan tədqiqat işləri barədə 
məlumat verib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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