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Sığorta sektorunda ləğv edilmiş 
lisenziyalar barədə məlumat

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (qanun) 107.1.1-
ci maddəsinə müvafiq olaraq könüllü müraciətlər əsasında Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 24 dekabr 2021-ci il tarixli qərarı ilə siyahıda göstərilən 
(siyahı əlavə olunur) 4 nəfər fiziki şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar 
ləğv edilmişdir.

Bundan əlavə, idarə heyətinin eyni tarixli qərarı ilə lisenziya sahiblərinin lisenziyala-
rının qüvvəsinin dayandırılmasına əsas olan halların müəyyən edilmiş müddətdə aradan 
qaldırılmadığı nəzərə alınaraq qanunun 107.1.2-ci maddəsinə əsasən siyahıda göstərilən 
(siyahı əlavə olunur) 47 nəfər fiziki şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar 
ləğv edilmişdir.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
107.1.1-ci maddəsinə əsasən ləğv olunan lisenziyaların siyahısı

№ Lisenziya sahiblərinin adları Lisenziyanın 
verilmə tarixi

Lisenziyanın 
nömrəsi

VÖEN

1 Cəlilova Leyla Qasım qızı 01.10.2010 000367 2001775292
2 Hüseynov İlham İslam oğlu 24.01.2012 000532 7300657162
3 Mehtiyev Rəşad Qəşəm oğlu 05.10.2018 SA-0048 2003032712
4 Əmirov Səid Maşallah oğlu 12.10.2018 SA-0100 3200524982

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
107.1.2-ci maddəsinə əsasən ləğv olunan lisenziyaların siyahısı

№ Lisenziya sahiblərinin adları Lisenziyanın 
verilmə tarixi

Lisenziyanın 
nömrəsi

VÖEN

1 Azayev Emil Sabir oğlu 12.01.2017 SA-006 1601481082
2 Həsənova Ziyafət İmran qızı 05.10.2018 SA-0092 2304204172
3 Məmmədli Elsevər Vidadi oğlu 12.10.2018 SA-0104 3101490842
4 Atayev Seymur İmalxan oğlu 03.12.2018 SA-0115 2905072632
5 Əliyev Vahid Rüstəmbəy oğlu 10.01.2019 SA-0128 1804215902
6 Novikova Polina Yuryevna 23.04.2019 SA-0147 1603442772
7 Mustafayev Adil İmran oğlu 14.08.2019 SA-0159 8503077482
8 Qurbanlı Qurban Əfqan oğlu 14.08.2019 SA-0161 8503105592
9 Məmmədova Gülşən Rövşən qızı 17.12.2020 SA-0189 1306802982

10 Şirəliyev Bəhruz Nüsrət oğlu 16.03.2009 000037 1301825692
11 Şəfiyev Malik Məhəmməd oğlu 01.06.2009 000150 8400276242
12 Əliyeva Gülmirə Ağası qızı 01.06.2009 000166 6000416032
13 Rəşidov Azər Nəriman oğlu 23.06.2009 000187 2900077432
14 Həsənov Əmmar Xankişi oğlu 24.06.2009 000190 6400535482
15 Mirzəliyev Tarıverdi Arif oğlu 21.07.2009 000220 5600115592
16 Vəliyev Coşqun Vəli oğlu 25.09.2009 000264 5700171472
17 Bəbişov Söhrab Hilal oğlu 29.01.2010 000307 3400306232
18 Sultanova Gülnarə Aydın qızı 18.02.2010 000313 1501562822
19 Xanəli Əziz Əvəz oğlu 30.07.2010 000345 8300701792
20 Əsədova Məlahət Eldar qızı 13.11.2010 000378 1701149732
21 Manafov Bəhruz Elman oğlu 03.03.2011 000411 1401910192
22 Səmədov Ramin Cavanşir oğlu 06.05.2011 000426 1401935962
23 Cəfərbəyli Orxan Əjdər oğlu 18.08.2011 000465 1302553562
24 Şirəliyev Əlican Nüsrət oğlu 05.12.2011 000508 1301823982
25 Həsənov Zahid Zakir oğlu 30.01.2012 000534 1901394112
26 Səfərov Alverdi Səfər oğlu 30.03.2012 000610 2902413322
27 Hüseynov Samir Səyyad oğlu 16.04.2012 000627 1302830682
28 Şərbətov Allahverdi Saleh oğlu 08.05.2012 000648 6300202082
29 Əsədi Jalə Mirtalib qızı 08.05.2012 000653 1002520502
30 Hüseynov Abasət Şəmsi oğlu 07.08.2012 000722 3900741022
31 Kərimov Anar Fətəlixan oğlu 07.08.2012 000732 1601316042
32 Əliyev Sadiq Aqil oğlu 20.09.2012 000750 3200388622
33 Maliki Süleyman Fərəc oğlu 20.09.2012 000762 1100057652
34 Rüstəmov Maqsud Şəmsəddin oğlu 19.10.2012 000778 4500849002
35 Qabulov Əhməd Mayis oğlu 15.01.2013 000835 4300316762
36 Əliverdiyev Oktay Saraslan oğlu 14.03.2013 000904 7700961962
37 Həsənov Vüqar Kamal oğlu 14.03.2013 000905 2902361742
38 Qurbanov Elvin Bayram oğlu 14.03.2013 000908 2302195572
39 Almasova Aynurə Zeynal qızı 23.07.2013 000953 1901778012
40 Ağayev Şadil Adil oğlu 23.07.2013 000962 2601140062
41 Bayramov Toğrul Natiq oğlu 24.01.2014 080520 1901877802
42 Babayeva Təranə Müzəfər qızı 21.05.2014 080586 2002950222
43 Mehdiyeva Pərvanə Qənbər qızı 21.05.2014 080590 2302471922
44 Məmmədov İdris Kamal oğlu 16.10.2014 080613 6401161882
45 Mikayıllı Nihad Əkbər oğlu 07.08.2015 080705 2003457182
46 Quliyev Rəşad Nazim oğlu 07.08.2015 080714 1801901772
47 Quliyeva Aygün Mehman qızı 21.09.2015 080722 1304174852

“FİDAN-OK” Mənzil-Tikinti  
Kooperativi üzvlərinin nəzərinə!

Hörmətli kooperativ üzvləri! 
Nəzərinizə çatdırırıq ki, qarşıda duran 

məsələlərin həlli və icra orqanlarının 
tərkibində edilməli olan dəyişikliklərin 
həyata keçirilməsi məqsədilə 5 yanvar 
2022-ci il saat 12.00- da kooperativ 
üzvlərinin Bakı şəhəri, Nərimanov rayo-

nu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 19 A nömrəli 
ünvanda növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Kooperativin nizamnaməsinin yeni 

redaksiyada təsdiq edilməsi.
2. Kooperativin sədrinin seçilməsi.
3. Digər məsələlər.

Daha bir qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət 
Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən 
vəzifələrin icrasını davam etdirir.
Belə ki, Agentliyin mütəxəssisləri 

tərəfindən Mingəçevir şəhəri, Təbriz küçəsi, 
10A ünvanında “MRT” MMC tərəfindən 
müvafiq sənədlər olmadan ticarət obyektinin 
tikintisinin aparılması faktı aşkar edilib.

Göstərilən məsələ ilə əlaqədar FHN 

Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət 
Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırı-
lıb və obyekt nəzarətə götürülüb.

“Xalq qəzeti”

FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda 
Xilasetmə Dövlət Xidmətində toplantı keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət 
və Sularda Xilasetmə Dövlət 
Xidmətində (KGNSXDX) “2021-ci 
il ərzində görülmüş işlərin təhlili 
və növbəti ildə qarşıda duran 
vəzifələr” mövzusunda toplantı 
keçirilib. Toplantıda Xidmətin 
rəhbərliyi, aidiyyəti vəzifəli 
şəxsləri, o cümlədən dalğıc-axta-
rış qrupları və sularda xilasetmə 
məntəqələrinin, eləcə də regional 
şöbələrin məsul əməkdaşları işti-
rak edib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan KGNSXDX-
nin rəisi daxili xidmət general-mayo-
ru Rüfət Fəradov 2021-ci il ərzində 
Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz 
və ərazi sularında kiçikhəcmli gəmilərin 
təhlükəsiz istismarı, su obyektlərində 
baş vermiş suda boğulma hadisələri və 

onların nəticələrinin aradan qaldırılması 
üzrə həyata keçirilmiş tədbirlər haqqında 
geniş məlumat verib, gələcək planlardan 
danışıb. 

Daha sonra KGNSXDX-nin məsul 
əməkdaşları 2021-ci ildə xidmətin təşkili, 
kiçikhəcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatına 
alınması, kiçikhəcmli gəmilərin və onların 
dayanacağı üçün bazaların, yanalma 
körpülərinin texniki baxışdan keçirilməsi, 
əhali arasında maarifləndirmə işinin 
aparılması, çimərliklərdə təhlükəsizlik 
məsələləri ilə bağlı hesabat xarakterli 
çıxışlar ediblər.

Sonda Xidmət rəisi R.Fəradov 
növbəti ildə insanların sularda 
təhlükəsizliyi, kiçikhəcmli gəmilərin 
təhlükəsiz istismarı və axtarış-xilasetmə 
tədbirlərinin daha da səmərəli təşkil 
olunması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq 
tapşırıqlar verib.

“Xalq qəzeti”

Milli Kitabxanada keçirilən tədbirdə çıxış edən kitabxananın 
direktoru, professor Kərim Tahirov “Nizami Gəncəvi ili” 
çərçivəsində kollektivin reallaşdırdığı tədbirlər haqqında 
məlumat verib. Diqqətə çatdırıb ki, ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi 
ili”nin ilk geniş tədbiri Milli Kitabxanada keçirildi, əlamətdar 
ilin yekun tədbiri də bu məkanda gerçəkləşir. Bu il kitabxana 
dahi Nizaminin 1312-ci ilə aid qədim əlyazmasını fonduna 
daxil edib. Həmçinin il ərzində görkəmli şairin 880 illiyi ilə 
əlaqədar bir neçə kitab da işıq üzü görüb. Bu kitablar nəinki bu 
gün, gələcəkdə də tədqiqat mənbəyi olacaq, təkrar-təkrar çap 
ediləcək və heç zaman əhəmiyyətini itirməyəcək. 

Kərim Tahirov deyib 
ki, əlamətdar ildə Nizami 
əsərlərinin bir sıra əlyazmaları 
xaricdən kitabxanaya gətirilib: 
“50-dən artıq ölkədən əldə 
etdiyimiz əlyazmaların elektron 
surətləri artıq Milli Kitabxanada-
dır. Onlar da kitab şəkilində çap 
edilərək kitabxananın fondunda 
qorunacaq. Bunlar nizamişü-
naslar və digər tədqiqatçılar 
üçün qiymətli mənbə olacaq. 
Biz bu istiqamətdə işləri davam 
etdirəcəyik”.

Mərasimdə çıxış edən 
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 
elan edilmiş “Nizami Gəncəvi ili” 

çərçivəsində bu il ölkəmizdə və 
xaricdə silsilə tədbirlər keçirilib, 
nəşr layihələri reallaşıb. Bu 
gün isə Mədəniyyət Nazirliyi-
nin təşəbbüsü ilə nəfis şəkildə 
Türkiyədə çap edilən dahi şair 
və mütəfəkkirin beş poeması-
nın yer aldığı nəşrin – “Nizami 
Gəncəvi. Xəmsə” kitabının 
təqdimatıdır.

Anar Kərimov deyib ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətlərinin yaradıcılığına 
və onların irsinin yaşadılması-
na göstərdiyi diqqət və qayğı 
mədəniyyətimizin beynəlxalq 
arenada tanıdılması üçün 
çox mühüm amildir: “Biz bu 

şəxsiyyətlər vasitəsilə ölkəmizi 
tanıdırıq. Nizami Gəncəvi təkcə 
Azərbaycan şairi deyil, o həm 
də ümumbəşəri dəyərə malik 
bir şəxsiyyətdir. Biz il ərzində 
dahi şairin 880 illiyi ilə əlaqədar 
çoxlu tədbir, konsert, tama-
şa və layihələr təşkil etmişik. 
Əlamətdar ilin yaddaqalan 
tədbirlərindən biri də Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Festivalı 
oldu. Festival çərçivəsində 
təşkil olunan Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Forumunda bir 

sıra ölkələrdən elm adam-
ları və sənətşünaslar iştirak 
etdilər. Tədbirlərdə dahi şairin 
zəngin yaradıcılığının müxtəlif 
istiqamətlərindən danışıldı, 
yeni elmi faktlar səsləndirildi. 
Bundan əlavə, il ərzində bir sıra 
ölkələrdə şairin büstləri qoyuldu. 
Nizami Gəncəvi təkcə ədəbi-
mədəni hadisə deyil, o həm 
də xalqları, ölkələri yaxın edən 
mədəni-siyasi önəmə malik 
fenomendir”.

“Nizami Gəncəvi. Xəmsə” 
kitabının əhəmiyyətindən danı-
şan nazir qeyd edib ki, nəşrdə 
ilk dəfə olaraq şairin əsərləri 
əsasında çəkilən miniatürlər 
də yer alıb. Nizami Gəncəvinin 
“Leyli və Məcnun” poeması 
əsasında yeni film çəkilir. Ha-
zırda istehsalat mərhələsində 
olan filmin təqdimatı gələn ilə 
nəzərdə tutulur.

Xalq yazıçısı Elçin “Niza-
mi Gəncəvi ili” çərçivəsində 
ölkəmizdə reallaşan tədbirlərin 
önəmindən söz açıb: “Hər bir 
xalqın ədəbiyyat və incəsənət 
xadiminin təbliği, eyni zaman-
da, o xalqın özünün və tarixinin 

təbliğidir. Nizami Gəncəvinin 
təqdimatı, bir Azərbaycan şairi 
kimi, böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Aradan 880 il ötməsinə bax-
mayaraq, Nizami Gəncəvi 
haqqında çoxsaylı kitablar 
yazılıb, araşdırmalar aparı-
lıb və bu ənənə davam edir. 
Nizami o qədər müasir şairdir 
ki, öz doğma Azərbaycanında 
heykəltəraşlığın, musiqinin, 
rəngkarlığın, opera və baletin 
inkişafında müstəsna rol oyna-
yıb. Bu gün əgər dünyanın ən 

qədim təhsil ocaqlarından olan 
Oksford Universitetində Nizami 
Gəncəvinin adına mərkəz ya-
radılırsa, bu özü Azərbaycanın 
təbliğidir”.

Milli Məclisin Mədəniyyət 
komitəsinin sədri Qənirə 
Paşayeva çıxışında diqqətə 
çatdırıb ki, bundan sonra 
neçə-neçə əsrlər ötsə də, yeni 
nəsil azərbaycanlılar böyük 
şair Nizami Gəncəvi ilə fəxr 
edəcəklər: “Nizaminin yaradı-
cılığında Azərbaycan xalqının 
əxlaqı, mədəniyyəti və dünyaya, 
insanlığa baxışı var. Ona görə 
də belə böyük şəxsiyyətin adı 
ilə keçirilən hər bir tədbir çox 
qiymətlidir. Mən ümummilli 
lider Heydər Əliyevi hörmətlə 
anmaq istəyirəm. Çünki Nizami 
Gəncəvinin abidəsinin hazırlan-
ması, onun irsinin araşdırılması, 
təbliği istiqamətində ulu öndərin 
müstəsna xidmətləri olub. 
Cənab Prezidentimiz  
İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. 
Ona görə ki, bu ilin “Nizami 
Gəncəvi ili” elan edilməsi, 
sadəcə, mədəni hadisə deyildi, 
həm də çox önəmli siyasi hadisə 

idi. Dövlətimizin başçısı Nizami 
irsinin araşdırılması və təbliği 
yönündə çox böyük dəstək 
göstərdi. Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevaya da 
təşəkkür edirəm. Xaricdə Nizami 
Gəncəviyə qoyulan abidələrin 
sayı artır. Onun irsinin təbliği 
istiqamətində işlər daha da 
genişlənir. Burada da hörmətli 
Mehriban xanımın rolu olduqca 
böyükdür”.

Milli Məclisin deputatı, 
akademik Nizami Cəfərov 

görkəmli şairin zəngin ya-
radıcılığından, əsərlərinin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən və 
tədqiqindən söz açıb. Niza-
mi əsərlərini tərcümə edən 
Məmməd Rahim, Rəsul Rza, 
Səməd Vurğun, Abdulla Şaiq, 
Mikayıl Rzaquluzadə kimi 
görkəmli ədibləri yad edib. 
Alim Xəlil Rzanın tərcüməsinin 
kitabda yer almasını fərqli baxış 
olaraq yüksək qiymətləndirib.

Təqdimatdan sonra Anar 
Kərimov Nizami Gəncəvi 
irsinin təbliği və şairin 880 
illiyi münasibətilə Xalq şairi 
Nəriman Həsənzadə, Xalq 
yazıçıları Elçin, Afaq Məsud, 
professor Kərim Tahirov, “Söz” 
ədəbi layihəsinin müəllifi Nigar 
Həsənzadə və Kürdəmir Re-
gional Mədəniyyət İdarəsinin 
rəisi Faiq Xudanlıya Mədəniyyət 
Nazirliyinin təsis etdiyi “Nizami 
Gəncəvi xatirə nişanı”nı təqdim 
edib.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Nizami Gəncəvi ili”nin yekun tədbiri

Yüksək Texnologiyalar Parkında 
yeni rezidentlərin fəaliyyəti üçün  
infrastruktur təkmilləşdirilir

AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar 
Parkı (YT Park) qarşısına qoyulan 
strateji vəzifələrin həyata keçirilməsi 
istiqamətində uğurla çalışır. YT Park 
fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən 
Azərbaycan istehsalı olan ixrac 
potensiallı yüksək texnologiya 
məhsullarının hazırlanması üçün 
bütün ideya və layihə müəlliflərinin 
cəlb edilməsinə və onların hazır 
məhsullara çevrilərək istehsalata 
tətbiq edilməsinə dəstək göstərir.

AMEA Yüksək Texnologiya-
lar Parkının Mətbuat Xidmətindən 
verilən məlumata görə, 2021-ci il ərzində 
YT Parkın fəaliyyəti çərçivəsində bir sıra 
mühüm nəticələr əldə olunmuşdur. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
11 oktyabr 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 
“AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” MMC-
nin istifadəsində olan torpaq sahəsində 
layihələndirilən qeyri-yaşayış (istehsalat) 
binalarının Baş planı təsdiq edilmişdir. Baş 
plana uyğun olaraq, AMEA Yüksək Texnolo-
giyalar Parkı ərazisində komplektləşdirmə və 
abadlaşdırma işləri aparılmışdır. 

Son bir ildə YT Parka ümumi investisiya 
məbləği 14 milyon manat təşkil edən 6 yeni 
rezident – “Bakı Polimer İstehsalat” MMC, 
“Dadaş-N” MMC, “Azcosmetics Group” MMC, 
“Tak Noosh Group” MMC, “Proline Chemi-
cals” MMC, “Azoil İndustry” MMC cəlb edil-
mişdir. Parka qəbul olunan yeni rezidentlər 
üzrə 187 yeni iş yerinin açılması nəzərdə 
tutulub.

Yeni rezidentlərin fəaliyyətlərinin 
tam olaraq həyata keçirilməsi üçün park 
ərazisində infrastruktur təkmilləşdirilmələri 

aparılmaqdadır. Görülən əsas işlərdən biri 
isə istismar dövrünü başa vurmaq üzrə olan 
su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi 
ilə birlikdə, yanğın əleyhinə su kəmərləri 
sisteminin çəkilməsi, hidrantların quraş-
dırılması və elektrik xətlərinin yenilənərək 
təkmilləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə işlərin 
2022-ci ilin birinci rübündə yekunlaşdırılması 
planlaşdırılır.

2021-ci il ərzində görülmüş işlərdən biri 
də yeni rezidentlərdən olan “Tak Noosh Gro-
up” MMC və “Bakı Polimer İstehsalat” MMC 
tərəfindən istehsal avadanlıqlarının idxal 
olunmasıdır. Hazırda avadanlıqlar texnopark 
ərazisindədir.

Bundan əlavə, texnoparkda olan inkişaf 
inzibati şəkildə də öz təsirini göstərmişdir. 
Belə ki, ştat cədvəli təsdiq edilmiş və 50 faiz 
nisbətində yüksəldilmişdir.

Hesabat ilində, həmçinin illik maliyyə 
hesabatlarının audit yoxlanışı aparılmışdır. 
Müstəqil auditor “AMEA Yüksək Texnologiya-
lar Parkı” MMC-nin illik maliyyə hesabatlarına 
müsbət rəy vermişdir.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Son sutkada yeni növ 
koronavirus infeksiyasına  
530 yeni yoluxma qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus 
(COVID-19) infeksiyasına 530 yeni yoluxma 
faktı qeydə alınıb, 1209 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 8 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 615 min  842 nəfərin koronavi-
rus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 597 
min 754 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 332 nəfər vəfat 
edib, aktiv xəstə sayı  9 min  756 nəfərdir.

Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9 min  591, ötən müddət 
ərzində isə ümumilikdə 5 milyon 842 min 565 test aparılıb.

“Xalq qəzeti”
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