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Bakıda “Xarı bülbül” abidəsi inşa edilib 

Ali Baş Komandanımızın müdrik 
strategiyası, siyasi iradəsi və qətiyyəti 
sayəsində ordu ilə xalqın sarsılmaz 
birliyi təmin olunaraq əldə edilən tarixi 
zəfərdən sonra illər ötəcək, qərinələr 
keçəcək, bu şanlı qələbə xalqımızın 
taleyinin ən parlaq səhifəsi kimi heç vaxt 
unudulmayacaq. 

Qırx dörd günlük parlaq uğurdan 
sonra bu qələbəyə QHT-lər, idmançılar, 
yazıçılar və s. tərəfindən öz töhfəsini 
verənlər də az deyil. Bu istiqamətdə 
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 

xadimi, Aşihara Karate Federasiyasının 
prezidenti Maarif Bağırovun fəaliyyəti də 
xüsusi diqqət çəkir. Onun təşəbbüsü və 
maliyyə dəstəyi ilə Ashihara Karate Fe-
derasiyasının yerləşdiyi ərazidə Ali Baş 
Komandan, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində Qarabağ-
da erməni işğalçılarına qarşı aparı-
lan savaşda misilsiz igidlik göstərən 
şəhidlərimizin xatirəsinə “Xarı bülbül” 
abidəsinin inşa edilməsi bunun parlaq 
ifadəsidir. 

Qeyd edək ki, Bakı şəhəri, Səməd 
Vurğun küçəsi (Zabitlər bağı), 75 saylı 
binanın yanında yerləşən abidənin 
inşası bu il sentyabr ayının 27-də başa 
çatıb. 

Xatırladaq ki, Maarif Bağırov 2002-ci 
ildən iştirak etdiyi Dünya çempionatla-
rında Azərbaycan layiqincə təmsil olunur 
və yüksək nəticələr qazanılır.

“Xalq qəzeti”

AMEA-nın Gəncə Bölməsində “dəyirmi masa” 

Tədbir başlamazdan 
əvvəl torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda canlarındandan 
keçən şəhidlərin əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilmişdir. 

AMEA Gəncə Bölməsinin 
sədri, akademik Fuad 
Əliyev Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk dəfə 
Gəncədə fəaliyyətə 
başlamasından 100 ildən 
çox vaxt keçməsini xüsusi 
vurğulayaraq demişdir ki, 
gəncəlilər həmin tarixi günü 
böyük qürur hissi ilə qeyd 
edirlər.

Akademik daha sonra 
demişdir: “Tarix dəfələrlə 
sübut edib ki, müstəqilliyi 
qoruyub saxlamaq onu 
qazanmaqdan qat-qat 
çətindir. Gərək sınaqlara 
hazır olasan, hər bir əziyyətə 
və çətinliyə dözməyi 
bacarasan. Tale elə gətirib 
ki, Azərbaycan bir əsrdə 
iki dəfə müstəqillik əldə 

etmək, özünün suveren 
dövlətini yaratmaq imkanı 
qazanıb. Təəssüf ki, birinci 
imkan xarici müdaxilə, 
daxili çəkişmələr və 
beynəlxalq təminatın 
olmaması səbəblərindən 
itirilmiş və 1918-ci ildə 
qurulmuş Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 
23 ay yaşamışdır. İkinci 
tarixi imkan bir də 70 il 
sonra yaranıb. Sovet 
imperiyasının dağılması 
Azərbaycan xalqına öz milli 
müstəqilliyini bərpa etmək 
imkanı verib. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin 
ikinci dəfə hakimiyyətə 
gəlişi yenicə bərpa olunmuş 
müstəqilliyimizi daha da 
möhkəmləndirməyə imkan 
yaradıb.

Fuad Əliyev demişdir 
ki, Vətən müharibəsindəki 
tarixi qələbəmiz Müstəqilliyin 
Bərpası Gününü daha böyük 
coşqu və iftixar, qürur hissi ilə 

keçirməyə şərait yaratmışdır. 
Biz buna görə Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında ordumuzun 
cəbhədə göstərdiyi şücaətə 
görə dərin minnətdarlığımızı 
bildirir, şəhidlərimizə Allahdan 
rəhmət, qazilərimizə şəfa 
diləyirik.

“Dəyirmi masa”da şəhər 
ağsaqqallar şurasının sədri, 
professor Xalid Qurbanov, 
veteranlar təşkilatının sədri 
Yusif Məmmədov, AYB 
Gəncə Bölməsinin sədri 
Xəzangül Hüseynova, AMEA-
nın Gəncə bölməsi tarix 
şöbəsinin müdiri, professor 
Həsənbala Sadıqov, 
veteranlardan Fəxrəddin 
Usenov, Mobil İmanov, Xalq 
artisti Məmmədəli Balayev 
və başqaları çıxış edərək 

bildirmişlər ki, Azərbaycan 
xalqı ötən əsrin əvvəlində 
müstəqil respublika qurmuş, 
1991-ci ildə isə Azərbaycan 
Respublikası Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
kimi öz müstəqilliyini bərpa 
etmişdir. Beləliklə, 1918-ci 
ildə İstiqlal Bəyannaməsinin 
qəbul olunduğu 28 may 
Azərbaycan Respublikasında 
Müstəqillik Günü, 1991-ci ildə 
"Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyi haqqında" 
Konstitusiya Aktının qəbul 
olunduğu 18 oktyabrın isə 
Müstəqilliyin Bərpası Günü 
elan olunması olduqca 
düzgün qərardır və tamamilə 
məntiqə uyğundur.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Gəncədə istiqlal şairi Əhməd 
Cavadın barelyefinin açılışı olub

Gəncədə böyük istiqlal şairi, tərcüməçi, 
professor Əhməd Cavadın yaşadığı evin 
üzərindəki barelyefin açılış mərasimi 
keçirilmişdir. 
Tədbir sözləri dahi şair 

Əhməd Cavada aid olan 
Azərbaycan Respubli-

kasının Dövlət Himninin 
səsləndirilməsi ilə başla-
mışdır. Sonra şəhər icra 

hakimiyyətinin başçısı Niyazi 
Bayramov şairin nəticəsi 
Cavad Axundzadə ilə birlikdə 
barelyefin üzərindəki ağ 
örpəyi götürmüşdür. Barel-
yefin önünə təzə-tər güllər 
düzülmüşdür.

Şəhər ictimaiyyəti 
nümayəndələrinin də iştirak 
etdiyi mərasimdə AMEA-nın 
Gəncə bölməsinin sədri, 
akademik Fuad Əliyev, 
Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyinin Gəncə bölməsinin 
sədri Xəzangül Hüsey-
nova, “Cavad xan” Tarix 
və Mədəniyyət Fondunun 
vitse-prezidenti Müzadil 
Həsənov və başqaları çıxış 
edərək şairin həyat yolundan, 
Azərbaycan ədəbiyyatına 
verdiyi töhfələrdən danışmış, 
o cümlədən onun Gəncəyə 
olan bağlılığı ilə əlaqədar ma-
raqlı faktlar söyləmişlər. 

Bildirilmişdir ki, Ə.Cavad 
1892-ci il mayın 5-də Gəncə 
qəzasının Şəmkir dairəsi, 
Seyfəli kəndində ruhani 
ailəsində dünyaya göz aç-
mışdır. Atasının vəfatından 
sonra Əhməd Cavad 1906-
cı ildə anası ilə birlikdə 
Gəncəyə köçmüşdür. 

İstiqlal şairinin bu şəhərə 
olan bağlılığı, saf sevgi-
si demək olar ki, əksər 
şeirlərində əks olunub. Rep-

ressiya qurbanı olan Əhməd 
Cavad 1937-ci il iyun ayının 
4-də həbs edilmiş, heç yerə 
sürgün edilmədən həmin 
ilin oktyabr ayının 12-dən 
13-nə keçən gecə Bakıda 
vəhşicəsinə güllələnmişdir.

Əhməd Cavadın nəticəsi 
Cavad Axundzadə və şairin 
kötücəsi Nərgiz Əhmədqızı 
barelyefin təşkilində əməyi 
olan hər kəsə öz dərin 
təşəkkürlərini bildirmişlər. 

Tədbirdə şairin müəllifi 
olduğu “Gəncəm, Hey!” şeiri 
və ona bəstələnən mahnı 
səsləndirilmişdir. 

Qeyd edək ki, barel-
yef Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin, Gəncə Regi-
onal Mədəniyyət İdarəsinin 
təşəbbüsü və Gəncə şəhər 
Nizami Bələdiyyəsinin 
təşkilatçılığı ilə hazırlanmış-
dır.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin 

 bölgə müxbiri

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunsuz 
çalışan ocaqxanaların fəaliyyətini dayandırıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın 
Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, 
ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini 
davam etdirir.

Bu çərçivədə, Dövlət 
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin 
əməkdaşları meşələrdə və 
meşəətrafı sahələrdə apar-
dıqları monitorinqlər zamanı 
Oğuz rayonu, Muxax kəndi 
yaxınlığında meşəlik ərazidə 
qeyri-qanuni yolla ağac 
kömürü istehsal edən beş 
ocaqxana aşkar edib.

Qanunsuz fəaliyyətlə 
məşğul olan işbazlar 
tərəfindən kustar üsülla 
düzəldilmiş, heç bir yanğın 
təhlükəsizliyi qaydalarının 
tələblərinə cavab verməyən 
ocaqxanaların meşə 

ərazisində istismar edilməsi 
ərazidə yanğın təhlükəsini 
yaratmaqla, baş verə biləcək 
yanğının qısa zamanda geniş 
əraziyə yayılmasına, eləcə 
də təbiətə, insan həyatı və 
sağlamlığına təhlükə riski-
nin artmasına münbit zəmin 
yaradır.

Yuxarıda qeyd olu-
nanları nəzərə alaraq, 
yanğın təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədilə 
“Azərbaycan Respubli-
kası meşələrində yanğın 
təhlükəsizliyi Qaydaları"nın 
2.1.1 və 2.1.4-cü 

maddələrinin tələblərinə zidd 
olaraq meşə sahələrində 
ağac kömürü istehsal 
etmək üçün xüsusi ocaq-
xanalar təşkil etmiş şəxslər 
barəsində Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Dövlət 
Yanğın Nəzarəti Xidmətində 

fakt rəsmiləşdirilib və 
qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş qaydada müvafiq 
tədbirlərin görülməsi üçün 
aidiyyəti dövlət qurumlarına 
rəsmi müraciətlər edilib.

“Xalq qəzeti”

Ötən il dövlətçilik tariximizə 
qızıl hərflərlə yazıldı, Zəfər ili 
kimi həkk olundu. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 
müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
rəşadətli ordumuz işğalçı 
Ermənistan üzərində 
möhtəşəm qələbə qazandı, 
xalqımızın 30 illik Qarabağ 
həsrətinə son qoyuldu. 

Şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi, AMEA 
Gəncə Bölməsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirdə ağsaqqallar, müharibə və əmək veteran-
ları, yazıçı və şairlər, ictimaiyyət nümayəndələri 
iştirak etmişlər.

Şamaxı  Rayon  İcra  Hakimiyyəti
TƏKLİFLƏR  SORĞUSU  ELAN  EDİR

Təkliflər sorğusunun predmeti- 
zəlzələdən ziyan çəkmiş evlərin təmiri 
işlərinin satınalınması. 

Maraqlanan təşkilatlar sedaqet.isma-
yilov @shamaxi-ih.gov.az internet saytı 
ilə və (020) 265 16 55 nömrəli telefonla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

VÖEN- 8400015691
H/h- AZ69C-

TRE00000000000002512731
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005 
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT: STREAZ22
İştirak haqqı 3000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) 

tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər: 

• Malgöndərənin tenderdə iştiak üçün 
müraciət ərizəsi (iştirak haqqı-ödəniş 
sənədi).

• Malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri. 

• Tender təklifi: 
• Tender təklifi dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı. 
• Malgöndərənin (podratçının) son 

bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank 

tərəfindən təqdim edilmiş arayış. 
• Azərbaycan Respublikasında 

vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması barədə arayış.

• İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının surəti. 

• İddiaçının hansı sahibkarlıq meyar-
larına uyğun olması haqqında sənəd.

• Satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluq-
çularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud 
satınalma müqaviləsinin bağlanma-
sı üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların 
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul ol-
masının məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə sənəd.

• Müflis elan olunmaması, 
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, 
ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması 
barədə sənəd.

• Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 

habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə 
sənəd.

• Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü-
nün həyata keçirilməsi üçün lisenziya.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 

Siyahısı yuxarıda göstərilən və iddiaçı-
nın tender təklifini təşkil edən sənədlər 
tender komissiyasına aşağıdakı qaydada 
çatdırılmalıdır:

İddiaçının təklifi əsli və surəti eyni 
zərfə qoyulmaqla, qiymət təklifini təklifin 
bank təminatı ilə birlikdə əsli və surəti 
digər zərfə qoyulmaqla zərfləri imzalayıb 
möhürləyirlər, sonra isə texniki və qiymət 
təklifləri olan zərfləri başqa bir xarici zərfə 
qoyub xarici zərfi imzalayıb möhürləyərək 
əsas şərtlər toplusunun məlumat 
xəritəsində göstərilən vaxtdan gec olma-
yaraq qeyd edilən ünvana göndərirlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
daxil olmaqla) 10 noyabr 2021-ci il saat 
11.00-a qədər satınalan təşkilata (ünvan-- 
Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 
27, Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
inzibati binasına, telefon-(020) 265 16 55) 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 noyabr 2021-ci 
il saat 11.00-da Şamaxı şəhəri, Heydər 
Əliyev küçəsi 27. Şamaxı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin inzibati binasında açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının 

isitmə sistemi xidmətinin (mal-materiallarla birlikdə) satın alınması məqsədilə

AÇIQ  MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR 
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 12 noyabr 2021-ci il saat 17.00-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 açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:1171.
Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

2303 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 

son sutkada 2303 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1010 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, 
analiz nümunələri müsbət çıxan 16 
nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 507 
min 857 nəfərin koronavirus infeksiya-

sına yoluxması faktı müəyyən edilib, 
onlardan 480 min 685 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 6 min 809 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 20 min 363 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12 min 
75, bu günə qədər isə ümumilikdə 5 
milyon 56 min 819 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairi  
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi qeyd olunub

Sankt-Peterburqun dünya şöhrətli Dövlət 
Ermitaj Muzeyində dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi qeyd 
olunub. 

Tədbir Azərbaycan 
Mədəniyyət Nazirliyi 
və ölkəmizin Sankt-
Peterburqdakı Baş 
konsulluğunun təşkilatçılığı 
ilə keçirilib.

Mərasimdə çıxış edən 
Ermitaj muzeyinin direktoru 
Mixail Piotrovski Nizami 
Gəncəvi dühasından 
danışaraq bildirib ki, 
böyük Azərbaycan şairinin 
əsərlərinin mövzuları 
əsasında hazırlanmış  
miniatürlər bu gün dünyanın 
ən məşhur muzeylərini və 
kitabxanalarını bəzəyir. 
Nizami Gəncəvinin 
yaradıcılığı Yaxın və Orta 
Şərqdə fəlsəfi cərəyanların, 

ədəbi məktəbin əsasını 
qoyub. 

M.Piotrovski xatırladıb 
ki, 80 il bundan öncə, 
Böyük Vətən müharibəsi 
dövründə və Leninqradın tam 
blokadasının 42-ci günündə 
Nizaminin 800 illik yubileyi 
Ermitajda qeyd olunub.

Mədəniyyət 
nazirinin müavini Sevda 
Məmmədəliyeva isə 
Ermitajda Nizami Gəncəvinin 
880 illiyinin keçirilməsini 
əlamətdar hadisə adlandırıb. 
Bildirib ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2021-ci il 
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi 
İli” elan edilib və dünyanın 

bir çox ölkələrində böyük 
mütəfəkkir şairin xatirəsi 
anılır. 

Tədbirdə Ermitaj 
muzeyinin və Rusiya Milli 
Kitabxanasının əməkdaşları 
Nizaminin poetik irsindən 
danışıblar. 

Daha sonra Nizaminin 

əsərlərindən parçalar 
səsləndirilib. 

Tədbir konsert proqramı 
ilə sona çatıb.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Sankt-Peterburq

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2021.- 21 oktyabr.- S.7.

USER 2
Машинописный текст




