
11 fevral 2021-ci il, cümə axşamı6

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin “Bakı Şəhər Narkoloji 

Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi
mühafizə xidmətlərinin satın alınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 
15 fevral 2021-ci il saat 10.00-a qədər sanatoriyanın 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan geri qay-
tarılacaqdır. Zərflər 16 fevral 2021-ci il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçılar Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.Şərifzadə 
küçəsi 229 nömrəli ünvana müraciət edə və (012) 
432-00-40 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

“Azərbaycan Televiziya və 
Radio Verilişləri” QSC

texniki vasitələrin icarə xidmətinin 
satın alınması məqsədilə 

TƏKLİFLƏR SORĞUSU 
ELAN EDIR 

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək istəyən iddiaçılar 
təkliflərini möhürlənmiş zərflərdə 16 fevral 2021-ci il saat 
15.00-a qədər “AzTv” QSC-nin tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Zərflər 17 fevral 2021-ci il saat 15.00-da açılacaq-
dır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. İddiaçılar Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvana müraciət edə və +994 (12) 537-02-00 
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Rabitəbank” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Rabitəbank” ASC-nin  müşahidə  
şurasının  9 fevral 2021-ci il tarixli 18 
nömrəli qərarına əsasən 1 aprel 2021-ci 
il  saat 17.00-da bankın səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı  
keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi: 
1. Bankın 2020-ci maliyyə ili üzrə 

balansının, mənfəət və zərər haqqında 
hesabatının təsdiqi.

2. Bankın audit komitəsinin hesabatı-
nın təsdiqi.

3. “Capital Partners İnvestisiya Şirkəti” 
QSC-nin səhmlərinin emissiyası.

4. Təşkilati məsələlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 33.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
 Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi 

2021-ci il üçün yumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və  
xüsusi geyimlərin satın alınması məqsədilə

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların 
keyfiyyəti və yerli istehsal olması (qanunveri-
ciliyin tələblərinə uyğun güzəştli düzəliş tətbiq 
ediləcək) nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən meyarla-
ra (əsas şərtlər toplusunda göstərilən zəruri 
texniki və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğun 
hazırlanmış) uyğun hazırlanmış (tikilmiş) ən 
sərfəli tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
iştirak haqqını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
ala bilərlər. 

İştirak haqqı 3000 manatdır.
 B1. Benefisiar (alan) bank
Adı-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT. BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h- AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu- 142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün  yazılı 

müraciət (müraciətdə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank 
rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin adı, 
soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış 
olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi (əsli);

- tender təklifi proseduru keçirildiyi tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü müddətində qüvvədə olmalıdır). Bank 
təminatını təqdim etməyən (60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmayan) iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
(müvafiq orqanlardan arayış);

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az 
müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatlarının surəti;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (2021-ci ildə notariusdan təsdiq 
edilmiş surəti).

- son beş ildə malların təchizatı sahəsində 
fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr potensi-
alı barədə ətraflı məlumat (analoji işlərdə 
təcrübəsi, iddiaçının texniki imkanları haqqın-
da, mallarının satın alınmasında təcrübəsi, 
ixtisaslı kadr potensialı, işçi qüvvəsinin olması 
barədə rəsmi məlumatlar sənəddə öz əksini 
tapmalı və malgöndərənin (podratçının) uçot-
da olduğu vergi orqanından aldığı sənəddə 
göstərilən məlumatlarla eyni olmalıdır;

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan 
şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd 
(müəssisəyə rəhbər təyin olunması barədə 
əmrin surəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin 2021-ci ildə 
notariusdan təsdiq edilmiş surəti ilə);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları (tender zərfləri açıl-
dıqdan sonra bir il qüvvədə olmalıdır), xüsusi 
icazə lisenziyaları;

- yerli malların (işlərin və xidmətlərin) 
xeyrinə tətbiq olunan güzəştli düzəlişin tətbiq 
edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştlərin 
tətbiqi Qaydası”nın 4, 5, 6, 7, və 8-ci bəndlərin 

tələblərinə uyğun sənədlər (sənədləri təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayı-
lır və tenderdən kənarlaşdırılır).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-
lıdır (xarici dildəki sənədlər və tender təklifləri 
qəbul edilməyəcəkdir).

Tender iştirakçıları 9 mart 2021-ci il saat 
12.00-a qədər, şərtlər toplusunda göstərilən 
texniki spesifikasiyaların tələblərinə uyğun 
hazırlanmış hər bir maldan 3 (üç) nüsxədə 
sınaqlar, təcrübə aparmaq üçün nümunələr 
(yerli malların tələb olunan sənədlərinin əsli 
və ya surəti 2021-ci ildə notariusdan təsdiq 
edilmiş) Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
əşya xidmətinə (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4) təqdim etməlidirlər. Müayinələrin 
nəticəsi haqqında həmin mallar barədə ten-
der təkliflərinə aid zərflərin açılışından sonra 
məlumat veriləcəkdir. Nümunələri təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayı-
laraq tenderdən kənarlaşdırılır.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 10 mart 2021-ci il saat 16.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 19 mart 
2021-ci il saat 16.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanıb möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə 
(əsli və surəti) Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim 
edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim edilən 
tender təklifləri və sənədlər qəbul olunmaya-
caqdır.

Sənədlərin qəbulu vaxtı hər gün saat 11.00-
dan 13.00-a və 15.00-dan 18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 25 mart 
2021-ci il saat 16.00-da Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 
4) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ünvan-
dan ala bilərlər:

Əlaqələndirici şəxslər-E.Əliyev, telefon –  
569-95-10 və R.Mustafayev, telefon – 513-23-08.

Ünvan- Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 4.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Su İdmanı sarayı ” MMC-nin qazan-

xana təmiri xidməti və ona aid ehtiyat 
hissələrinin satın alınması məqsədilə 
keçirilmiş kotirovka sorgusu prosedu-
runda iştirak edən iddiaçıların təklifləri 
qiymətləndirilmişdir. Kotirovkanın 

nəticəsi haqqında tender komissiya-
sının 22 yanvar 2021-ci il tarixli yekun 
protokoluna əsasən “ Climaservise 
Baku ” MMC qalib elan edilmiş və 
həmin təşkilatla 2021-ci il fevralın 10-da 
müvafiq satınalma müqaviləsi imzalan-
mışdır.

Tender komissiyası

Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi 
torpaqqazan mexanizmlərə, mexaniki və elektrik avadanlıqlarına  
və avtomaşınlara ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. 
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi və  podratçının aidiyyəti 
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il 
dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs- Mikayılov Ariz 
Akif oğlu

Ünvan-Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi E-mail: 
yevlaxssi@mst.gov.az

Tel- 055-476-44-96
Tender  5 ( beş ) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1.Cari təmir işləri üçün inşaat materialları-

nın satın alınması. 
Lot-2. Torpaqqazan mexanizmlərin, mexani-

ki    və elektrik  avadanlıqlarının,  avtomaşınlara  
ehtiyat  hissələrinin  satın alınması.    

Lot-3. Kanalın lildən təmizlənməsinin satın 
alınması.  

Lot-4. Çay məcrasının tənzimlənməsinin satın 
alınması.

Lot-5. Salahlı beton  kanalının və üzərindəki 
qurğuların əsaslı  təmirinin satın alınması.  

Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplu-
sunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 
hazırlanmışdır)   tenderdə iştirak  üçün elekt-
ron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan 
hesaba 100 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala 
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Bank rekvizitləri-
Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi İdarəsi
• VÖEN- 2200071801
• H/h- AZ91CTRE00000000000002355001
• Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M/h-AZ41NABZ01350100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu al-

maq 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 olu-
nan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

Malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi 
statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki 
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti  dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank sənədi.

Malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar 
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan 
sənədlərdə və formalarda təqdim edilməlidir).

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayışlar.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların 
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi 
texniki imkanlarının olması barədə rəsmi arayış.

Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması 
barədə arayış.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 2 mart 2021-ci 
il saat 15.00-a kimi tender komissiyasına dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 11 mart 2021-ci il  saat 15.00-a qədər 
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən  təkliflər 
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 12 mart 2021-ci il saat 
15.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

polad burazların satın alınması 
məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə 
edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2021-ci il 
fevralın 19-u saat 18.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.

Koronavirus əleyhinə peyvənd olunanların 
vəziyyətinin pisləşməsi halına rast gəlinməyib

Hazırda ölkəmizdə 65 yaşdan 
yuxarı vətəndaşların koronavirus 
əleyhinə vaksinasiyası həyata keçiri-
lir. Poliklinika üzrə vaksinasiya olun-
maq üçün onlayn yazılanların sayı 
getdikcə artır. Tibb müəssisəsində 
5 minə yaxın 65 yaşdan  yuxarı 
vətəndaşa peyvənd vurulacağı 
nəzərdə tutulur.

Qeyd edim ki, adətən, 65 yaş-
dan yuxarı insanlarda bir çox xro-
niki xəstəliklər əmələ gəlir. Ona 
görə təzyiqi yüksək olanlar, digər 
xroniki xəstəlikləri kəskinləşənlərin 
peyvəndləməyə gəlməmələri tövsiyə 
olunur. Onlar xroniki xəstəliyin 
əlamətləri sabitləşəndən sonra vaksi-
nasiyadan keçə bilərlər.

Həkim müayinəsi olmadan heç 
kimə vaksin vurulmur. İndiyədək 
vaksin olunan heç kəsdə pisləşmə 
halına, ciddi reaksiyaya rast 
gəlinməyib. Çünki onlar əvvəlcədən 

məlumatlandırılırlar. Vaksinasiyadan 
sonra ciddi reaksiyalar olmasın deyə, 
xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi 
müşahidə olunanlara sabitləşmə 
olandan sonra vaksinasiyaya 
gəlmələri bildirilir. 

Ümumiyyətlə, təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti 
ilə sıx işləyir, onlarla əlaqə saxla-
yırıq. İndiyədək peyvəndləmədən 
sonra narahatlıqla bağlı təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinə 
müraciət daxil olmayıb. Vaksin vu-
rulandan sonra vətəndaş 30 dəqiqə 
ərzində gözləyir. Bu müddət ərzində 
heç bir reaksiya qeydə alınmırsa, 
deməli, hər şey yaxşıdır. Yox, əgər 
vətəndaş evdə özünü narahat hiss 
edərsə, təcili və təxirəsalınmaz 
tibbi yardım xidmətinə müraciət edə 
bilər. Ümumilikdə isə vaksinin ciddi 
yan təsiri ilk 30–40 dəqiqə ərzində 
müşahidə olunur.

Birinci dozadan 21-28 gün sonra 
ikinci doza vurulur. Birinci doza vurdu-
ran hər kəsə sertifikat hazırlanır, ora-
da tarix qeyd olunur. Orada göstərilən 
tarixdə ikinci dozanın vurulması üçün 
müraciət olunmalıdır.

Ölkəmizdə vaksinasiyaya ilk 
olaraq səhiyyə işçiləri cəlb olunublar. 
Yanvarın 18-də başlayan vaksinasiya 
prosesi zamanı əvvəlcə tibb işçiləri 

peyvənd olundular. Poliklinikanın 200-
dən çox səhiyyə işçisinə vaksin vuru-
lub. Əhalinin müraciətlərinin çoxluğu 
səbəbindən tibb işçilərinə ikinci doza 
birinci dozadan 28 gün sonra, yəni 
fevralın ortalarında vurulacaq.

Kubra CABBAROVA,  
1 saylı Bakı şəhər poliklinikasının 

baş həkimi 

Artıq dünyanın bir çox ölkəsində koronavirusdan xilas 
olmaq üçün vaksinasiya prosesinə start verilib. Azərbaycanda 
isə vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən tibb işçilərinin 
peyvəndləməsi ilə başlanılıb. Respublikamızda Çinin “Sinovac” 
şirkətinin istehsal etdiyi “Coronovac” vaksinindən istifadə 
olunur.

Zəfər Muzeyinin yaradılmasına 
hazırlıq işləri davam edir
 � Ötən il dekabrın 3-də Prezident İlham 

Əliyev Bakı şəhərində Vətən müharibəsi 
memorial kompleksinin və Zəfər Muzeyinin 
yaradılması haqqında sərəncam imzalamışdır. 
Artıq bu istiqamətdə işlərə rəvac verilmışdır.

Bununla əlaqədar 
müvafiq dövlət qu-
rumlarının səlahiyyətli 
nümayəndələrindən ibarət 
İşçi Qrup yaradılmışdır.

Mədəniyyət Nazirliyindən 
bildirmişlər ki, Vətən 
müharibəsi memorial 
kompleksi və Zəfər Mu-
zeyinin yaradılması üçün 
lazımi materialların topla-
nılmasına başlanmışdır. 
Artıq vətəndaşlarla yanaşı, 
dövlət qurumları tərəfindən 
də müvafiq materiallar 
toplanmaqdadır. Bildirilib 
ki, muzey 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə 
Azərbaycan xalqının nüma-
yiş etdirdiyi əzmkarlığı, birli-
yi əbədiləşdirən möhtəşəm 
kompleks, eyni zamanda, 
xalqımızın qəhrəmanlıq 
irsini və qazanılmış qələbəni 
müasir təqdimat metodları 

ilə tamaşaçıya çatdıran 
məkan olacaq. Vətən 
müharibəsinin gedişini mü-
asir texnologiyalar vasitəsilə 
canlandıracaq muzey, 

həmçinin ölkənin ən böyük 
və müasir maarifləndirici, 
vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyəedici mərkəzi kimi 
fəaliyyət göstərəcək.

Muzeyin konsepsiyasının 
ilkin layihəsi də İşçi Qrupu-
nun üzvlərinə təqdim edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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