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2020-ci ildə təmir işlərinin satın alınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. AMEA-nın Sumqayıt şəhərində Polimer Mate-

rialları İnstitutunun binasında təmir işlərinin satınalınması 
(yarımçıq qalmış təmir işlərinin davamı).

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalma-
larının 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 iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid inter-
net portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini 
təqdim edə bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı 1 500.00 (bir min beş yüz) ma-
natdır.

İddiaçılar iştirak haqqını satınalan təşkilatın aşağıdakı 
hesabına köçürməlidirlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
VÖEN- 1700007431 
Bank- DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071 
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22
H/h- AZ28CTRE00000000000004138316
Fond- 7, Büdcə təsnifatı kodu- 142330
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri elekt-

ron formada təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini  

təsdiq edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 

(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində 

bank təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank 
günü çox olmalıdır);

İddiaçılar haqqında tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır:
- satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması 

(iddiaçının hüquqi statusu, nizamnaməsi, dövlət reyestrindən 
çıxarışın və vergi uçotunda olduğunu təsdiq edən sənədin 
surəti, rekvizitləri;

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

- iddiaçıların ixtisas göstəricilərinə aid məlumat;
- iddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keç-
miş öhdəliklərin habelə son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini 
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 
olmaması barədə məlumatlar;

- iddiaçıların maşın və mexanizmləri, avadanlıqları və 
lazımi texniki imkanlarının olması barədə məlumatlar;

- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 
(beş) il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, 
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunma-
ması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul 
olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə 
məlumatlar;

keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 
üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması barədə 
məlumatlar;

- tenderdə iştirak üçün iddiaçılar tərəfindən elektron 
formada təqdim edilməli digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. İddiaçılar 
tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün aşağıdakı şəxsə 
müraciət etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs- Elşad Sultanov.
Ünvan- Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi 

30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət Heyətinin 
inzibati binası.

Telefon- (012) 492 62 85.
E-mail: elshad.sultan@gmail.com
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi 

və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 15 oktyabr 2020-ci 
il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 
22 oktyabr 2020-ci il saat 12.15-dək elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət 
satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə qəbul olun-
mayacaqdır.

İddiaçıların tender təklifi zərfləri 26 oktyabr 2020-ci il 
saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portal 
vasitəsilə açılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı 
onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron 
portal vasitəsilə izləyə bilər.

Qeyd – bu tender elanı AMEA-nın dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu (investisiya xərcləri) proqramı üzrə keçid obyektinə 
aiddir.

Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər 
bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır. İddiaçılar şərtlər toplusunu elektron formada 2020-ci 
il sentyabrın 23-dən portalda əldə edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan  Respublikasının  
Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi 

nazirliyin inzibati binası və əsas məlumat mərkəzində mövcud 
server, yaddaş qurğusu (storge), şəbəkə avadanlıqlarına, 

məlumat bazalarının və bu bazalardakı yenilənmələr də daxil 
olmaqla məlumat bazası və şəbəkə inzibatçılığının təmin edilməsi 

xidmətinin və İKT avadanlıqların satın alınması məqsədilə 

TƏKLİFLƏR  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək 

istəyən iddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş 
zərflərdə 6 oktyabr 2020-ci il saat 17.00-
a qədər Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
80, 7-ci mərtəbədə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə təqdim etməlidirlər. Zərflər 
7 oktyabr 2020-ci il saat 11.00-da Bakı 
şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, 7-ci 
mərtəbədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 

açılacaqdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaq-
dır. İddiaçılar +994(12) 498-89-14 (1020) 
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

221100-cü xərc maddəsi üzrə dəftərxana və təsərrüfat ləvazimatlarının və  
315000-ci  xərc maddəsi üzrə  isə bioloji aktivlərin satın alınması məqsədilə 

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 

sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb möhürlənmiş 
formada  Göygöl rayonu, Firuzabad qəsəbəsində  
Heyvandarlıq Elmi -Tədqiqat İnstitutuna  28 
sentyabr 2020-ci il saat 17.00-dək təqdim olun-
malıdır. 

Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Maraqlanan təşkilatlar +(994)2220 2-23-30 
və +(994)2220 2-20-62 nömrəli telefonlarla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

“Su İdmanı Sarayı” MMC
Forklift, Qolf car və Bagi maşınları üçün ehtiyat hissələrinin və onlara 1 il (bir) illik servis 

xidmətinin göstərilməsinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu həyata keçirir.
Maraqlanan təşkilatlar 0555309998 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Bəhruz Zeynizadə.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 

sənədlər 25 sentyabr 2020-ci il saat 16.00-dək qəbul 

olunur. 
Ünvan- AZ1003, Bakı, Səbail rayonu, akademik 

Əhəd Yaqubov küçəsi 15.

Tender komissiyası

Yuxarı Qarabağ Kanalı İstismarı İdarəsi 
su sərfi ölçən qurğuların quraşdırılması üçün kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədlər 25 sentyabr 2020-ci il 
saat 17.00-dək qəbul olunur. 

Zərflərin açılışı 28 sentyabr 2020-ci il 
saat 11.00-a təyin edilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – Adil 

Məmmədov.
 E-mail : yqarabagkii@mst.gov.az
 Telefon- 0223351252.
 Ünvan - Yevlax rayonu, Aran 

qəsəbəsi.
 Tender komissiyası

Azərbaycan və İran arasında birgə 
sənaye parkı yaradılması bölgənin 
inkişafına müsbət təsir göstərəcək

M.Əhli qeyd 
edib ki, Azərbaycan 
və İran arasında 
birgə sənaye parkı 
iki ölkə sərhədinin 
sıfır nöqtəsində 
və Parsabad rayo-
nunun Təzəkənd 
məntəqəsində 
yaradılacaq. Birgə sənaye parkının yaradılması Azərbaycan və 
İranın münasibətlərinin inkişafında yeni səhifə açacaq: “Ərdəbil 
vilayətinin sərhəd mövqeyindən istifadə olunması qonşu 
ölkələrə məhsul ixracının artmasında önəmli rola sahib ola bilər. 
İranın sənaye, mədən və ticarət nazirinin müavini və İranın Kiçik 
Sənaye və Sənaye Parkları Təşkilatının icra direktoru Möhsün 
Salehiniyanın bölgəyə səfəri çərçivəsində yaradılacaq parkın 
yeri müəyyənləşib. İlk mərhələdə 100 hektar ərazidə sərhəd 
parkının yaradılması mümkündür".

Şirkət rəsmisi bildirib ki, İranın Parsabad rayonunun quber-
natoru ərazinin planını İranın Kiçik Sənaye və Sənaye Parkları 
Təşkilatına göndərəcək. Plan təşkilatda və İranın Nazirlər 
Kabinetində təsdiqləndikdən sonra icra oluna bilər.

Əhli əlavə edib ki, sərhəd parkının yaradılması sərhəd 
ərazilərdə inkişafa və məşğulluğun artması ilə nəticələnəcək. 
Birgə sərhəd parkının yaradılması ilə Ərdəbil vilayətində yerli və 
xarici investorların iştirakına şərait yaranacaq.

 İranın Ərdəbil vilayətinin Sənaye Parkları 
Şirkətinin icraçı direktoru Məhəmməd Əhli 
jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 
Azərbaycan və İran arasında birgə sənaye 
parkının yaradılması bölgədə sənayenin 
inkişafına səbəb olacaq.

Məhkəmə Eldar Həsənovun 
apellyasiya şikayətini təmin etmədi

 � Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilən, Azərbaycanın 
Serbiya, Monteneqro, Bosniya və Herseqovinadakı sabiq səfiri Eldar 
Həsənov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə 
əvəzlənməsi barədə qərardan apellyasiya şikayətinə baxılıb.

Hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə 
keçirilən prosesdə şikayət araşdırılıb. 
Məhkəmənin qərarı ilə Eldar Həsənovun 
həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə 
əvəzlənməsi barədə şikayəti təmin olunma-
yıb.

Xatırladaq ki, Nəsimi Rayon 
Məhkəməsində Eldar Həsənovun barəsində 
olan həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi 
ilə bağlı vəsatətə baxılsa da, məhkəmə 
vəsatəti təmin etməyib.

E.Həsənov Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanı-
lıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 308.2-
ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) 
308-1.1-ci (büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə 
xərclənməməsi) maddələri ilə ittiham irəli 
sürülüb. Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı 
ilə onun barəsində noyabrın 3-dək həbs 
qətimkan tədbiri seçilib.

“Xalq qəzeti”

Əhmədiyyə Cəbrayılov Azərbaycan 
əsgəri üçün fədakarlıq rəmzidir

Yubiley münasibətilə 
ölkəmizdə bir sıra tədbirlər 
keçirilmişdir.Mədəniyyət 
Nazirliyinin yubileylə bağ-
lı tədbirlər planına uyğun 
olaraq , Milli Kitabxananın 
əməkdaşları tərəfindən 
“Əhmədiyyə Cəbrayılov – 
100” adlı Elektron məlumat 
bazası hazırlanıb.

Məlumat üçün bildirək 
ki, Əhmədiyyə Cəbrayılov 
1920-ci il sentyabrın 22-
də Şəkinin Oxud kəndində 
doğulub. 1935-ci ildə 
Şəkidəki Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunun zootexnika 
və aqronomluq fakültəsinə 
daxil olub. 1938-ci ildə 
həmin texnikumu aqronom 
ixtisası üzrə bitirib. İxtisası 
üzrə işləyib. Böyük Vətən 
müharibəsi bir çox gənc kimi 
onun da arzularını yarımçıq 
qoyub. Ə.Cəbrayılov könüllü 
olaraq cəbhəyə yollanıb. 
Öncə Orconikidze diyarının 
Nevinnomısk şəhərindəki 
aviasiya məktəbində hazırlıq 
keçən gənc Əhmədiyyə bir 
neçə ay davam edən kurs-
lardan sonra kiçik leytenant 
rütbəsi alıb. Onu Moskva 

yaxınlığında yerləşən 35-ci 
divizionun 350-ci bom-
bardmançı eskadriliyasına, 
texniki xidmət sahəsinə təyin 
ediblər. 1942-ci ilin aprelində 
Ə.Cəbrayılov Ukraynanın 
Donbas şəhərinə göndərilirb 
və orada 350-ci polkun siyasi 
rəhbərinin köməkçisi təyin 
olunub. Bu polkun tərkibində 
o, Ukraynanın Barvinki-
Lozovaya-İzyum rayonu 
ətrafındakı döyüşlərdə iştirak 
edib. Döyüşlərdə göstərdiyi 
xüsusi bacarığa görə ona 
baş leytenant rütbəsi verilib.

1942-ci ilin aprelində 
Kursk ətrafında gedən gərgin 
döyüşlərin birində ağır yara-
lanan Əhmədiyyə Cəbrayılov 
almanlara əsir düşüb.

1943-cü ildə həbs 
düşərgəsi komendantının 
qulluqçusu – madam Jan-
nanın köməyi ilə fransız 
vətənpərvərləri almanla-
rın diqqətini yayındırmaq 
üçün tabutda gizlənmiş 
Əhmədiyyəni xilas edərək 
Jannanın evinin zirzəmisinə 
gətiriblər. Sağaldıqdan sonra 
Əhmədiyyə faşistlərdən 
qisas almaq qərarına gəlib 

və özünü buna hazır he-
sab edib. Fransız dilini 
öyrənib, madam Jannanın 
sayəsində onun vətənpərvər 
dostları və partizanlarla 
əlaqəyə girib, müqavimət 
hərəkatının kapitanı Delp-
lankın (ləqəbi “Düma”) 
rəhbərlik etdiyi Tarn və 
Qaron departamentlərindəki 
4-cü eskadronun üzvü olub. 
Əhmədiyyə Cəbrayılovun giz-
li fəaliyyət ləqəbləri “Xarqo”, 
“Fraji”, “Qoçaq”, “Ryus Ar-
med” və s. olmuşdur. İşğalçı 
alman hakimiyyət orqanları 
onun başına böyük məbləğdə 
mükafat təyin etmişdilər.

1944-cü il mayın 22-
də Əhmədiyyəni əvvəlcə 
Kaberta partizan dəstəsinə, 
sonra isə kapitan Delplankın 
komandanlıq etdiyi Düma 
Gizli Ordusuna keçiriblər. O, 
bu dəstənin Tarn və Qaronun 
azad edilməsi uğrunda apar-
dığı bütün döyüşlərdə iştirak 
edib. 1944-cü il avqustun 
19-da Montobanın azad 
edilməsi və buna qədərki 
digər əməliyyatlara qatılıb.

1944-cü il avqus-
tun 20-də azad edilmiş 

Parisdə general Şarl de 
Qoll Əhmədiyyə Cəbrayılov 
ilə görüşüb. Müqavimət 
hərəkatında De Qoll 
Əhmədiyyəyə bir çox gizli 
əməliyyatları həvalə etmişdir.

Fransa təmamilə iş-
ğaldan azad olunduqdan 
sonra Əhmədiyyə bir müddət 
həmin ölkədə qalır. 1946-cı 
ildə o, qəti qərara gəlir ki, 
Vətəninə qayıtsın. Fran-
sa onun hərbi şücaətlərini 
layiqincə qiymətləndirir və o, 
ölkənin medal və ordenlərilə, 
o cümlədən şəxsi igidliyə 
görə “hərbi medal”la təltif 
olunur (bu medalı olan sıravi 
əsgərə hərbi paradda gene-
raldan irəlidə addımlamaq 
hüququ verilir).

1946-cı il noyabrın 25-
də Şarl de Qollun köməyi 
ilə Əhmədiyyə Cəbrayılov 
SSRİ-yə qayıdır. Lakin, 
əfsuslar olsun ki, o burada 
vətən xaini kimi qəbul edilir 
və Moskvadakı yoxlamaların 
birində onun mükafatlarının 
bir hissəsi əlindən alınır.

1990-cı ildə Şarl de 
Qollun anadan olmasının 
100 illiyinə həsr olunmuş 
mərasimlərdə iştirak etmək 

üçün fəxri qonaq qismində 
Parisə dəvət olunur. Həmin 
mərasimdə 10 dəqiqəlik çıxış 
edir.1994-cü il yanvarın 6-da 
isə Əhmədiyyə Cəbrayılova 
“Fəxri Legion” ordeni təqdim 
edilir. O, 10 oktyabr 1994-cü 
ildə Şəkidə yol qəzası zama-
nı həlak olub.

Bunlar Əhmədiyyə 
Cəbrayılovun tərcümeyi- ha-
lından qısa detallardır. Oxu-
cularımız Milli Kitabxananın 
hazırladığı Elektron məlumat 
bazasından onun haqqında 
müfəssəl məlumatlar əldə 
edə bilərlər.

Elektron məlumat bazası 
“rəsmi sənəd”, “əfsanələşən 
partizan ömrü”, “mükafat-
ları”, “haqqında nəşrlər”, 
“xatirəsinin əbədiləşdirilməsi”, 
“fotoqalereya və videoqale-
reya” bölmələrindən ibarətdir. 
Elektron məlumat bazasın-
dakı resurslar tam mətni ilə 
təqdim olunur. Onunla tanış 
olmaq istəyənlər http://anl.
az/el/emb/E.Cebrayilov100/
index.html linkindən istifadə 
edə bilərlər. 
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X alqımızın qəhrəman oğlu Əhmədiyyə  Cəbrayılovun anadan olması-
nın 100 ili  tamam olur. Yubileyin keçirilməsi ilə bağlı cənab  Prezident 
sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda  deyilir: “ Xalqımızın qəhrəmanlıq 

ənənələrini Azərbaycanın hüdudlarından uzaqlarda layiqincə yaşatmış 
Əhmədiyyə Cəbrayılovun igidlikləri işğal altındakı torpaqlarımızı hər an azad 
etməyə qadir olan Azərbaycan Ordusunun mətin əsgəri üçün fədakarlığın par-
laq rəmzi, hünər və cəsarətin bariz nümunəsidir”.

“Mənim ölkəm – Azərbaycan”

Bakı Media Mərkəzindən 
verilən məlumata görə, ta-
nıtım filmində Azərbaycanın 
tarixi, təbiəti, turizm imkan-
ları, mədəniyyəti və mətbəxi 
tərənnüm olunur. Hər bir 
turist bu filmdə özü üçün 
doğma çalarlar da tapa 
bilər. Məqsəd hər kəsə onun 
Vətən deyə biləcəyi ölkənin 
əsas cizgilərini göstərməkdir.

Qeyd edək ki, Bakı Media 
Mərkəzinin rejissoru Fuad 
Quliyevin filmləri davamlı 
olaraq müxtəlif  beynəlxalq 
festivallarda geniş audito-
riyaya təqdim olunub və 
həmin festivalların təcrübəli 
mütəxəssisləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib. 
2018-ci ildə Bakı Media 
Mərkəzinin istehsalı olan, 
mərkəzin rejissoru Fuad Qu-
liyevin çəkdiyi "Azərbaycan 
ruhu" filmi də Beynəlxalq 
Turizm Filmləri Festivalının 
xüsusi mükafatına layiq gö-

rülmüşdü. Həmin qısametrajlı 
reklam filmində Azərbaycan 
mədəniyyəti, incəsənəti və 
arxitekturası yüksək zövqlə 
tərənnüm edilir.

Beynəlxalq Turizim 
Filmləri Festivalında qalib 
gələn "Mənim ölkəm-- 
Azərbaycan” filmini Bakı 
Media Mərkəzinin rəsmi 

səhifəsində izləyə bilərsiniz: 
https://www.youtube.com/
watch?v=bgvtrGtHJ1s

Qeyd edək ki, Beynəlxalq 
Turizm Filmləri Festivalı bu 
il Türkiyənin Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin dəstəyi  
ilə reallaşıb. Festivalda 18 

ölkədən 45-ə yaxın rejissor 
və turizm mütəxəssisi iştrak 
edib. Pandemiya şəraitinə 
görə xüsusi qaydalarla 
keçirilən festivalda film 
nümayişləri Nevşehir qala-
sında açıq havada baş tutub.
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Türkiyənin tarixi Kapadokiya bölgəsində 
keçirilən Beynəlxalq Turizim Filmləri Festivalın-
da Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan, rejissor 
Fuad Quliyevin “Mənim ölkəm-- Azərbaycan” 
filmi ölkə nominasiyası üzrə Qızıl mükafata layiq 
görülüb.

Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki 
vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb

 �  Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də 
istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 33 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata 
görə, Ermənistan Respublikasının Berd 
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çi-
nari kəndlərində yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam və 
Ağbulaq kəndlərində, Çəmbərək rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusif-
canlı, Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli, 
Kürdlər kəndləri yaxınlığında, həmçinin Go-
ranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə 
tutulub.

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasından daha 113 nəfər 

sağalıb, 98 yoluxma faktı qeydə alınıb
 �  Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha 113 

nəfər sağalıb, 98 yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 39 min 378 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 

faktı müəyyən edilib. Onlardan 36 min 949 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 578 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1851 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 64 min 475 
test aparılıb. Dünənki test sayı isə 6672-dir. 
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