
2 may 2021-ci il, bazar 7

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
nazirliyin inzibati binasında və əsas məlumat mərkəzində mövcud 

server, yaddaş qurğusu (storage), şəbəkə avadanlıqlarının, 
məlumat bazalarının və bu bazalarda olan yenilənmələr də  

daxil olmaqla məlumat bazası və şəbəkə inzibatçılığının  
təmin edilməsi xidmətinin satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid in-
ternet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi və rüsumları, eləcə də digər xərcləri nəzərə 
almalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar tender üçün müəyyən məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – İlqar Mehdiyev, telefon – (+99412) 498-89-14 (1328)  
e mail: ilqar.mehdiyev@agro.gov.az

• İştirak haqqı: 500 manatdır.
• İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• Təşkilat: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• VÖEN: 1700069791 (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi)
• Hesab: AZ94CTRE00000000000002188301 (AZN) (Mərkəzi Aparat);
• VÖEN: 1401555071 (Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi)
• Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• Büdcə səviyyəsi kodu: 7
• Büdcə təsnifatı kodu: 142330
• Kodu: 210005
• Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.I.F.T. Code: CRTEAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 

günü qüvvədə olmalıdır və ya tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox);
- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haq-

qında arayış; 
- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 
olmaması haqqında arayış;

- iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam hüquqi adı, statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Dövlət Statistika Komitəsindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olmaları haqqında 

arayış.

Malgöndərənlərin ixtisas göstəriciləri barədə tələb olunan sənədlər:
- son 3 il ərzində (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) malgöndərənin 

yerinə yetirdiyi anoloji müqavilələr;
- Malgöndərənin müqavilənin icrası üzrə kadr potensialının olmasını təsdiq edən sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər.Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uy-
ğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 26 may 2021-ci il 
saat 12.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 4 iyun 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklif zərfləri 7 iyun 2021-ci il saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə 
portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron 
 qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının  
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

şəbəkə yükünün qarşılanması üçün yeni nəsil “Firewall” 
avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının va-
hid 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. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi və rüsumları, eləcə də 
digər xərcləri nəzərə almalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar tender üçün müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə təkliflərini portal vasitəsi 
ilə təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – İlqar Mehdiyev, telefon - (+99412) 498-89-14 (1328)
e mail: ilqar.mehdiyev@agro.gov.az
• İştirak haqqı: 500 manatdır.
• İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• Təşkilat: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• VÖEN: 1700069791 (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi)
• Hesab: AZ94CTRE00000000000002188301 (AZN) (Mərkəzi Aparat);
• VÖEN: 1401555071 (Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi)
• Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• Büdcə səviyyəsi kodu: 7
• Büdcə təsnifatı kodu: 142330
• Kodu: 210005
• Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.I.F.T. Code: CRTEAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 

60 bank günü qüvvədə olmalıdır və ya tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü 
çox);

- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında arayış; 

- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam hüquqi adı, statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Dövlət Statistika Komitəsindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olmaqları 

haqqında arayış.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər.Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 26 may 
2021-ci il saat 11.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 4 iyun 2021-ci il saat 18.00-a 
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklif zərfləri 7 iyun 2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri 
ilə portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron 
qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR AÇIQ TENDER ELAN EDIR

“Gələcəyə doğru” 
beynəlxalq onlayn 
forum keçirilib

“Gələcəyə doğru” adlı beynəlxalq foruma Azərbaycan 
Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU) rekto-
ru İlham Mədətov və universitetin müvafiq strukturunun 
əməkdaşları da qatılıblar. Beynəlxalq tədbirdə forumun 
rəhbəri Martin Bath mövcud vəziyyət və postpandemiya 
dövrundə turizm sənayesinin yenidən dirçəldilməsindən 
danışıb. İsveçrə Konfederasiyasının Turizm və İqtisa-
diyyat naziri isə çıxışında postpandemiya dövründə 
ölkə iqtisadiyyatının və turizm sənayesinin yeni inkışaf 
modellərinə diqqət verməyi tövsiyə edib. Tədbirdə qlobal 
pandemiya dövründə yaranan maliyyə problemləri, turizm 
iqtisadiyyatı, turizm sahəsində təhsil və sair önəmli möv-
zular əsasında fərqli dinləmələr həyata keçirilib. 

Beynəlxalq onlayn forumda dünya xəritəsindəki əksər 
ölkələrin turizm və iqtisadiyyat sahələrini əks etdirən 
müəssisə və şirkətlərin məsul nümayəndələri də olub. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Dünya Lusern Turizm Forumunun 
təşkilatçılığı ilə İsveçrə Krallığında 
“Gələcəyə doğru” adlı beynəlxalq 

tədbir keçirilib. Tədbirin təşkilini şərtləndirən 
başlıca səbəblər sırasına mövcud pandemiya 
şəraitində dünya iqtisadiyyatı, turizm 
sənayesinin qarşılaşdığı problemlər, qlobal 
pandemiyanın dünya turizm sektoruna 
mənfi təsiri, eyni zamanda, postpandemiya 
dövründə turizm təmayüllü sahələrin 
yenidən dirçəldilməsi və perspektiv sayılan 
istiqamətlərin müzakirəsi daxil idi.

Həbib İsmayılov – 115

Mən Həbib müəllimin 
özünü görməmişdim, onun 
adı ilə filmlərinin titrlərində 
rastlaşmışdım. Eşitdiyimə 
görə, Həbib İsmayılovu təkcə 
sənətinə görə yox, yüksək 
insani keyfiyyətlərinə görə də 
sevir və hörmət bəsləyirdilər.

Həbib Ələkbər oğlu 
İsmayılov 1906-cı ildə 
Naxçıvanda doğulmuşdu. 
Burada orta məktəbi bitirmiş, 
sonra isə təhsilini Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunda 
(İndiki Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti) davam 
etdirmişdi. Moskva Dövlət 
Teatr Sənəti İnstitutunda 
isə aktyorluq və rejissorluq 
sənətinə yiyələnmişdi. 1936-cı 
ildə Gəncə Teatrında əmək 
fəaliyyətinə başlayan rejissor 
bu teatrın bədii rəhbəri 
olmuşdu. Burada onun 
quruluşunda Azərbaycan 
klassiklərindən M.F.Axundovun 
“Lənkəran xanının vəziri”, 

C.Məmmədquluzadənin 
“Ölülər”, C.Cabbarlının 
“ 1905-ci ildə” pyesləri 
tamaşaya qoyulmuşdu. 
Sonralar Mahaçqala və Bakı 
teatrlarında bədii rəhbər, 
rejissor və baş rejissor 
vəzifələrində çalışmışdı.

Həbib İsmayılov 
Musiqili Komediya Teatrının 
bədii rəhbəri olmuş, 
burada Z.Hacıbəyovun 
“Aşıq Qərib” operasına 
(1939), B.Aleksandrovun 
“Molinovkada toy”, 
S.Rüstəmovun “Beş manatlıq 
gəlin”(1940) musiqili 
komediyalarına quruluş 
vermişdir.

Bu görkəmli rejissor 
bir sıra sənədli filmlər də 
çəkmişdi. Onun lentə aldığı 
sənədli filmlərdə ölkəmizin 
real həyat faktları öz dolğun 
əksini tapmışdır. “Naxçıvan”, 
“Pambıqçılıqda qabaqcıl 
metodların tətbiqi”, “Cəfər 

Cabbarlı”, “SSRİ-nin 
himni “, “Torpaq və onun 
münbitliyi” və digər 
filmlər ekran işləri həlli 
baxımından çox maraqlıdır. 
O, Dağıstan Muxtar 
Respublikasının 25 illik 
yubileyi ilə bağlı sənədli film 
də çəkmişdir.

İllər ötdükcə, Həbib 
İsmayılov bədii kinoda da 
özünü sınamaq qərarına 
gəlmişdi. Bu elə bir dövr idi ki, 
Azərbaycan kinosu tədricən 
dirçəlməyə başlamışdı. 1958-
ci ildə o, Anna Yan ilə birgə 
yazdığı ssenari əsasında ilk 
bədii filmini – “Ögey ana”nı 
çəkdi. Ailə-məişət mövzusunda 
çəkilmiş bu film kino tariximizin 
dəyərli nümunələrindən biri 
olmaqla, 60 ilə yaxındır ki, 
ekranlarımızda sevilə-sevilə 
baxılır. Bu filmdə hər şey 
gözəldir: aktyor seçimi də, 
natura çəkilişləri də, musiqi 
də. Balaca İsmayıl rolunun 
ifaçısı Ceyhun Mirzəyevin 
oyunu isə əsl mənada 
şedevrdir. Həbib İsmayılovun 
ən böyük uğurlarından biri də 
məhz balaca Ceyhunu kəşf 
etməsi idi. Nəcibə Məlikova, 
Ələsgər Ələkbərov, Nəsibə 
Zeynalova, Fateh Fətullayev, 
Həqiqət Rzayeva kimi 
tanınmış aktyorlarla yanaşı, 
Əzizə Məmmədova, Hacı 
Murad kimi gənclərin də filmin 
uğurlu alınmasında xidmətləri 
olmuşdur.

Rejissor “Böyük dayaq” 
filminə 1962-ci ildə ekran 

həyatı vermişdir. Əvvəldə 
qeyd etdiyimiz kimi, “Böyük 
dayaq” hər şeydən əvvəl, 
yüksək səmimiyyətlə çəkilmiş 
filmdir. Xalq yazıçısı Mirzə 
İbrahimovun eyniadlı romanı 
əsasında ekranlaşdırdığı bu 
filmdə Həbib İsmayılov sanki 
hadisələrin mərkəzindədir. 
O, hər şeyi müşahidə edir, 
amma seyirçi kimi qalmır və 
müəllif ideyalarından doğan 
həqiqətləri qəhrəmanların 
dili ilə tamaşaçıya çatdırır. 
O, ikinci dəfə idi ki, Ələsgər 
Ələkbərovu öz filmində 
çəkirdi. Rüstəm kişi böyük 

aktyorun ifasında olduqca 
maraqlı və yaddaqalan 
obrazdır. Filmdə Rüstəm kişi 
zəhmli ailə başçısı, səriştəli 
təsərrüfat rəhbəridir. Ancaq 
rejissor onu ideallaşdırmır. O, 
səhvlər buraxır, ətrafındakı 
dələduzlara inanır, nəticədə 
isə arxadan zərbə alır.

Yenə qayıdıram əvvəlki 
fikirlərimin üzərinə. Bu film 
kənddə yaşamış, onun 
gözəlliklərini dadmış, 
problemlərindən xəbərdar 
olan hər kəs üçün əziz 
və doğmadır.Amma kənd 
həyatının fonunda insan 
xarakterləri, münaqişələr, 
zəngin konfliktlər filmi daha 
baxımlı etmişdir.

Həbib İsmayılov 
Azərbaycan kinosunda 
məhsuldar işləməsə də, 
kino tariximiz üçün çox 
dəyərli filmlər yaratmışdır. 
Onun əməyi yüksək 
qiymətləndirilmş, “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüşdür.

Rejissor Həbib İsmayılov 
31 dekabr 1966-cı ildə 
vəfat etmişdir. Onun xatirəsi 
xalqımızın qəlbində filmləri 
kimi əbədi yaşayacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Filmləri ilə qəlbləri fəth  
edən istedadlı rejissor

Mənə elə gəlir ki, “Böyük dayaq” filmində 
hadisələrin cərəyan etdiyi kənddə böyümüşəm. Bu 
kəndin adamlarında da, təbiətində də bir doğmalıq 
var. Mən də kənddə boya-başa çatmışam, kolxozun, 
təsərrüfatın, torpağın nə demək olduğunu yaxşı bilirəm. 
Bu filmə baxmaqdan doymuram. Dəfələrlə tamaşa 
etmişəm və hər dəfə qəlbimə, ruhuma yaxın epizodlarla 
rastlaşmışam. Elə indi də bu filmə baxanda ruhum 
təzələnir, uşaqlığımın və gəncliyimin xoş anları gözlərim 
qarşısında canlanır. Demək istəyirəm ki, haqqında söz 
açdığım kinorejissor Həbib İsmayılov filmdəki hadisələri 
o qədər ustalıqla canlandıra bilib ki, bu kənd hamımız 
üçün, kəndi sevən, onun havası ilə yaşayan bütün 
insanlar üçün doğmalaşıb.

Talassemiya və 
digər irsi qan 
xəstəliklərindən 

əziyyət çəkən 
xəstələrin həyatı 
qanvermə aksiyala-
rından çox asılıdır. 
Təsadüfi deyil ki, 
ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən 
donorluğun və qan 
xidmətinin inkişa-
fına dair xüsusi 
sərəncamlar imzalan-
mış, müvafiq qanunlar 
qüvvəyə minmişdir. 

Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
2005-ci il fevralın 8-dən 

başlanmış “Talassemiyasız 
həyat naminə” proqramı 
çərçivəsində ölkədə vaxt-
aşırı qanvermə aksiyaları 
keçirilir. Bu xeyirxah tədbirlər 
zamanı toplanan qan irsi 

qan xəstəliklərindən əziyyət 
çəkənlərin müalicəsinə sərf 
olunur.

Bu günlərdə Tovuzda 
RİH-in təşkilatçılığı və Milli 
Hematologiya və Transfuzio-

logiya Mərkəzinin təşəbbüsü 
ilə könüllü qanvermə aksi-
yası təşkil edilmişdir.İdarə, 
müəssisə və təşkilatların 
əməkdaşları, rayon sakinləri 
bu aksiyada fəal iştirak 
edərək ehtiyat qan bankı-
nın zənginləşdirilməsinə 
dəstək olmuşlar. Rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı 
Məmməd Məmmədov da 
donor kimi aksiyada iştirak 
etmişdir.

Qanvermə aksiyası 
Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabineti yanında 
operativ qərargah tərəfindən 
müəyyən edilmiş bütün sosial 
izolyasiya qaydalarına riayət 
etməklə xüsusi tibb briqadası 
tərəfindən aparılmışdır.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Tovuzlular nümunə göstərdilər 

Qəbələ və Şəmkirdə tikilən Uşaq 
Reabilitasiya mərkəzlərinin bu il 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr 
və kommunikasiya şöbəsindən 
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 
hər biri 50 çarpayılıq mərkəzlərdə 
il ərzində 1800-ə yaxın sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaq səmərəli 
fizioterapevtik müalicə prosedurları 
əsasında reabilitasiya xidmətləri ilə 
təmin ediləcək. Qəbələ və Şəmkir 
Uşaq Reabilitasiya mərkəzlərinin bu il 
ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə 
tutulur. 

Xatırladaq ki, son iki ildə və cari 
ilin ilk rübündə nazirliyin 12 reabilitasi-
ya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı 
təmir olunaraq, yenidən qurulmuş 
şəkildə istifadəyə verilib. Ümumilikdə, 
nazirliyin yeni reabilitasiya 
müəssisələrinin açılması nəticəsində 
hər il reabilitasiya xidmətləri ilə təmin 
edilənlərin sayı iki dəfə artaraq 30 
minə çatacaq. 

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən 
ölkəmizdə uşaq reabi-
litasiya müəssisələri 
şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi işləri 
çərçivəsində Qəbələ 
və Şəmkir rayonların-
da Uşaq Reabilitasiya 
mərkəzləri inşa etdirilir.

Fransada “hind ştammı”
Fransada üç nəfərdə koronavirus 

infeksiyasının “hind ştammı” aşkar 
edilib.

“Associated Press”in məlumatına görə, 
Fransanın Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər 
ki, yoluxanlar ölkənin Buş-dyu-Ron və Lo və 
Haronna departamentlərində qeydə alınıblar. 
Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Məlum 
olub ki, hər üç şəxs Hindistandan səfərdən 
qayıdıblar.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Kaliforniyada meşə 
yanğınları

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında meşə yan-
ğınları tüğyan edir. Minlərlə adam təcili 
olaraq evakuasiya edilib. 

Alovla mübarizəyə onlarca 
yanğınsöndürən cəlb edilib.Yanğını 
söndürmək üçün xilasedici briqadalar və 
aviasiya da hadisə yerində çalışır.

Lakin güclü külək və quraqlıq alovu 
söndürməyə mane olur.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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