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 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi 
obyektlərində beton dirəklərin və betondan 
istinad divarlarının deşilməsi işlərinin 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  
22 sentyabr 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.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili - 1263.

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
və İdman Akademiyası 

“Məşqçilik I”, “Məşqçilik II”, “Fiziki tərbiyə və 
çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi”, “İdman tibbi və 
menecment” fakültələrinin dekanları, “Gimnastikanın 
nəzəriyyəsi və metodikası”, “Kütləvi və tətbiqi idman 
növlərinin nəzəriyyəsi və metodikası” kafedralarının  

müdiri vəzifələrinə müsabiqə elan edir.
Sənədlər müsabiqə elan edildiyi 

gündən bir ay ərzində təqdim oluna 
bilər. Mövcud pandemiya şəraitinə 
uyğun olaraq sənədlər onlayn şəkildə 
də təqdim edilə bilər. Sənədləri 

info@sport.edu.az email ünvanına 
göndərmək xahiş olunur. Məlumat 
telefonu- 012-564-33-75.

Rektorluq

B İ L D İ R İ Ş
“Azərxalça” ASC 

tərəfindən “Mimaki CJV30-
160BS” model printer üçün 
sərf materiallarının satın alın-
ması ilə əlaqədar keçirilmiş 
kotirovka sorğusunda “UNİ-
VERSAL POLİQRAF” MMC 
qalib elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

“Gəncə Yol Tikini-2” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

2 noyabr 2021-ci il saat 16.00-da Gəncə şəhəri, Əziz 
Nəzərov küçəsi 5 nömrəli ünvanda “Gəncə Yol Tikini-2” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. 2019–2020-ci maliyyə illəri üzrə maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirə olunması və təsdiq 
edilməsi.

Ümumi yığıncağın gündəliyinin materialları ilə iş günləri 
saat 10.00-dan 17.00-dək Gəncə şəhəri, Əziz Nəzərov 
küçəsi 5 nömrəli ünvanda səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə 
müraciət etməklə tanış olmaq mümkündür.

Ümumi yığıncaq iştirakçılarının qeydiyyatı yığınca-
ğın başlanmasına 2 (iki) saat qalmış göstərilən ünvanda 
aparılacaqdır. Qeydiyyat üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud 
şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd təqdim olunmalıdır. İllik 
ümumi yığıncaqda səhmdar özü, yaxud notarius tərəfindən 
təsdiqlənmiş etibarnamə əsasında səlahiyyətli nümayəndə 
iştirak edə bilər.

İdarə heyəti

Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı bu ildən Şuşada keçiriləcək

Bildirilib ki, 44 günlük 
Vətən müharibəsində Ali Baş 
Komandanın qətiyyəti, ordu-
muzun şücaəti nəticəsində ta-
rixi ədalət bərpa edilib və Pre-
zident İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamı ilə Şuşa şəhəri 
Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı elan olunub. Bu 
səbəblə builki festivalın açılış 

mərasimi və konserti Şuşa 
şəhərində keçiriləcək. Sent-
yabrın 18-də Üzeyir Musiqi 
Günündə Xalq artisti Ağaverdi 
Paşayevin rəhbərliyi altında 
Azərbaycan Dövlət Xalq 
Çalğı Alətləri Orkestrinin və 
tanınmış solistlərin iştirakı ilə 
Şuşada açıq havada konsert 
təşkil olunacaq.

Bundan əlavə, sayca XIII 
olan bu festival çərçivəsində 
Bakıda, Gəncədə, Ağdam-
da bir neçə tədbirin təşkili 
planlaşdırılıb. Eyni zamanda, 
cari festival çərçivəsində ilk 
dəfə olaraq “Üzeyir sənətinin 
gənclik sədaları” adı altında 
yeni proqrama start verilib və 
gənclərə böyük səhnədə iste-
dadlarını nümayiş etdirməyə 
şans yaradılıb.

Festival çərçivəsində 
Azərbaycanın bədii 

kollektivləri, solistləri ilə 
yanaşı, ABŞ və Polşadan 
dəvət olunmuş məşhur 
musiqiçilərin də çıxışı 
nəzərdə tutulub.

Onu da vurğulamaq 
lazımdır ki, mövcud pan-
demiya şəraiti ilə əlaqədar 
tədbirlərə giriş yalnız xüsusi 
dəvətnamələr və COVID pas-
portu ilə mümkün olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

2009-cu ildən başlayaraq, hər il Üzeyir 
Hacıbəylinin yaradıcılığına həsr edilmiş Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı keçirilir. Festival çərçivəsində 
ölkəmizin bir neçə şəhərində tədbirlər keçirilsə 
də, əsas mərasim Bakıda baş tuturdu. Bundan 
əvvəl 1995-ci ildən başlayaraq, hər ilin 18 sentyabr 
günü (Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü) musiqi 
bayramı kimi qeyd olunurdu. Lakin 2009-cu ildən 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilməsi haqqında 
qərar qəbul olundu. Festivalın işində azərbaycanlı 
musiqiçilərlə yanaşı, başqa ölkələrdən olan 
ifaçılar da iştrak edirlər. Ənənəvi Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının bu il sentyabrın 
18-dən 24-dək Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə 
tutulub. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən 
məlumat verilib.

Azərbaycanın İtaliyadakı 
səfirliyindən verilən məlumatda bildi-
rilir ki, müəllif məqalədə Ermənistanın 
hərbi təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycan torpaqlarının bir qismi-
nin ötən əsrin 90-cı illərində işğal 
olunmasından, ötən il Azərbaycan 
ordusunun zəfər yürüşü ilə işğal altın-
dakı torpaqların azad edilməsindən 
və 2020-ci ilin 9 noyabrında im-
zalanmış üçtərəfli bəyanatla hərbi 
əməliyyatların dayandırılmasından 
bəhs edir.

 Qeyd edilir ki, Azərbaycan bu 
ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və 
müharibədən sonrakı reinteqrasiya 
mərhələsinə başlayıb və bir milyon 
azərbaycanlı məcburi köçkünün 
öz yurdlarına qayıtması üçün ərazi 
minalardan təmizlənir. Bu xüsusda, 
ötən 300 gün ərzində atılmış mühüm 
addımlardan təfərrüatlı şəkildə bəhs 
edən müəllif ilk olaraq Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur bölgələrində 15 min 

hektardan çox ərazinin minalardan 
təmizləndiyini, üçtərəfli bəyanatın 
imzalanmasından sonra 160-a yaxın 
azərbaycanlı mülki şəxsin işğal 
dövründə Ermənistan tərəfindən 
basdırılmış minaların partlama-
sı səbəbindən həlak olduğunu və 
hərbi əməliyyatların başa çatmasına 
baxmayaraq, Ermənistanın mina-
lanmış ərazilərin xəritələrini təqdim 
etməkdən imtina etdiyini diqqətə 
çatdırır. 

Digər mühüm addım kimi  2021-ci 
ilin 5 sentyabr tarixində işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə 7 ay ərzində 
tikilmiş birinci hava limanı olan Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanına Bakıdan 
"Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus 
ən böyük "Airbus A340-500" tipli 
sərnişin təyyarəsinin eniş etdiyini 
qeyd edən müəllif həmin gün, eyni 
zamanda "Silk Way" aviaşirkətinə 
məxsus ən böyük yük təyyarələrindən 
biri olan "Boeing 747-400" tipli hava 

gəmisinin də Füzuli hava limanına 
eniş etdiyini və bu təyyarə ilə Qa-
rabağa ilk dəfə hava yolu vasitəsilə 
yüklərin çatdırıldığını vurğulayır. 
Laçın və Zəngilanda da hava liman-
larının inşa edildiyini bildirən müəllif 
bununla “Azərbaycan Hava Yolları”nın 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
yeni həyat qurmaq istəyən məcburi 
köçkünlər üçün iş yerləri təklif edən ilk 
şirkətlərdən olduğunu qeyd edir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
avtomobil yollarının inşası ilə bağlı 
həyata keçirilən layihələrə diqqət 
çəkən müəllif bu istiqamətdə işlərin 
intensiv şəkildə davam etdiyini, 
2,4 və 6 hərəkət zolağından ibarət 
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa “Zəfər” yo-
lunun, Şükürbəyli–Cəbrayıl–Hadrut, 
Xudafərin–Qubadlı–Laçın–Xanlıq–
Qubadlı, Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–
Ağbənd, Bərdə–Ağdam,Toqanalı–
Kəlbəcər–İstisu kimi yolların 
çəkildiyini, çətin relyefi nəzərə alaraq 
həmin yolların üzərində körpü və 
tunellərin də inşasının aparıldığını 
bildirir. Üçtərəfli bəyanatda nəzərdə 
tutulduğu kimi, bölgənin iqtisadi 
cəhətdən inteqrasiyası üçün komp-
leks bir dəmir yolu şəbəkəsinin qurul-
maqda olduğunu vurğulayır.

Görülən işlər arasında şəhərsalma 
sahəsində aparılan fəaliyyətdən bəhs 
edən müəllif yerlə-yeksan edilmiş, 
"ruhlar şəhəri" və ya "Qafqazın Xiro-
siması" kimi tanınan Ağdam şəhərinin 
baş planının artıq təsdiq edildiyini, 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşa şəhərində bir çox tarixi binaların 
və abidələrin, habelə "Xarıbülbül" və 
"Qarabağ" mehmanxanalarının bərpa 
edilərək istifadəyə verildiyini, şəhərdə 
yeni yaşayış kompleksinin, çoxsaylı 
bərpa və tikinti layihələrinin icrasına 

başlanıldığını bildirir. 
Müəllif, Zəngilanda həyata 

keçirilən “Ağıllı kənd” layihəsinin 
2022-ci ilin əvvəllərinə qədər ye-
kunlaşacağını vurğulayır. Müəllif  
azad olunmuş ərazilərdə kənd 
təsərrüfatının inkişafı istiqamətində 
tədbirlərə başlanıldığını, bu xüsus-
da Ağalıda "Ağıllı kənd" layihəsi 
çərçivəsində İsrail və İtaliya 
şirkətlərinin birgə əməkdaşlığı ilə hey-
vandarlıq və südçülük müəssisələrinin 
qurulması istiqamətində iş aparıldığı-
nı qeyd edir.  

Məqalədə, həmçinin Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə 1376 tarixi abidə və 
arxeoloji əhəmiyyət daşıyan yerlərin 
müəyyən edildiyi, onların bərpası 
istiqamətində mühüm addımların 
atıldığı diqqətə çatdırılır. Ərazilərin 
vaxtilə işğalı səbəbindən keçirilməsi 
dayandırılmış bəzi ənənəvi mədəni 
tədbirlərin də yenidən bərpa edildi-
yini qeyd edən müəllif, bu xüsusda 
Şuşada “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı 
və Vaqif Poeziya Günlərinin təntənəli 
şəkildə keçiridliyindən bəhs edir. 

Azərbaycan hökumətinin azad 
edilmiş əraziləri yaşıl enerji zona-
sı elan etdiyini bildirən müəllif bu 
xüsusda, İtaliyanın Ansaldo və Böyük 
Britaniyanın BP şirkətləri ilə bağlanıl-
mış müqavilələrin bölgədə alternativ 
enerji mənbələri üçün əsas yaratdığı-
nı vurğulayır.

Azərbaycanın qısa müddət 
ərzində böyük uğurlar əldə etdiyini 
bildirən müəllif məqaləsini bu fikirlərlə 
yekunlaşdırır: "Ermənistanın işğalı 
ilə 30 il ərzində faciəyə məruz qalan, 
viran olunan və sistematik məhv 
edilən torpaqlarda onların azad 
edilməsindən keçən cəmi 300 gün 
ərzində həyatın bərpası ilə bağlı 
Azərbaycanın əldə etdiyi mühüm 
nəticələr bu ərazilərin Azərbaycana 
məxsusluğunun bariz nümunəsidir".

Məqalə ilə aşağıdakı keçiddən 
tanış olmaq mümkündür:

https://www.notiziegeopolitiche.
net/azerbaijan-la-ricostruzione-del-ka
rabakh-300-giorni-dopo-la-dichiarazio
ne-tripartita/

“Xalq qəzeti”

 İtaliyanın “Notizie Geopolitiche” analitik portalında Roma 
Sapienza Universitetinin Avropa tarixi üzrə fəlsəfə doktoru 
Dariush Rahiminianın “Azərbaycan. Üçtərəfli bəyanatdan 300 
gün sonra Qarabağda bərpa işləri” sərlövhəli məqaləsi dərc 
olunub.

İtaliya mətbuatında Qarabağda 
bərpa və quruculuq işlərindən  
bəhs edən məqalə dərc olunub

Paytaxtda abadlaşdırılan 
növbəti həyət sakinlərin 

istifadəsinə verilib 

IDEA İctimai Birliyindən 
verilən məlumatda bildirilir 
ki, növbəti yenilənmiş həyət 
Bakı şəhəri, Suraxanı rayo-
nu, Yeni Günəşli “V” yaşa-
yış massivində 1814 nəfər 
sakinin yaşadığı 1- 5 saylı 
binaları əhatə edir.

“Bizim həyət” layihəsinin 
əsas məqsədi Bakı 
həyətlərinin abadlaşdırılması, 
yaşıllıqların bərpası, sağ-
lam həyat tərzinin forma-
laşdırılması, sakinlər üçün 
təhlükəsiz və rahat yaşam 
şəraitinin yaradılmasıdır.

Abadlaşdırılan növbəti 

həyətdə əlil və sağlamlıq im-
kanları məhdud olan insan-
ların rahat hərəkəti nəzərə 
alınıb, bütün yaş qrupları 
üzrə uşaqların inkişafı üçün 
əlverişli şərait yaradılıb, 
gənclərin asudə vaxtları-
nı səmərəli keçirmələri və 
onlarda sistematik idmanla 
məşğulolma refleksinin 
yaradılması məqsədilə 
müxtəlif idman qurğuları, 
futbol meydançaları, şahmat 
meydançaları, uşaqlar üçün 
oyun meydançaları salınıb. 
Yeni həyətin ərazisində 11 
ədəd söhbətgah inşa edilib, 

oturacaqlar, tullantılar üçün 
qutular quraşdırılıb.

Sakinlərin istək və maraq-
ları nəzərə alınaraq, həyətdə 
mühafizə kameraları, yeni 
işıqlandırma dirəkləri, yanğın 
hidrantları quraşdırılıb, bina-
ların fasadları, dam örtükləri 
və giriş hissələri tam təmir 
olunub, bloklara elektromaq-
nit kartla giriş sistemi tətbiq 
edilib. Həyətin ərazisindəki 
mövcud yaşıllıqların bərpası 
ilə yanaşı, əlavə olaraq 300 
ədəd ağac əkilib və 1650 
kvadratmetr ərazidə yaşıllıq 
zolağı salınıb.

Sözügedən layihənin 
Bakının bütün rayonlarında 
həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. Bununla əlaqədar, 
paytaxtımızın abadlaşdırıl-
maya ehtiyacı olan həyətləri 
haqqında məlumat və 
tövsiyələrin IDEA İctimai 
Birliyinə təqdim edilməsi 
xahiş olunur.

“Xalq qəzeti”

H eydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin 

təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən "Bizim həyət" 
layihəsi çərçivəsində növbəti 
abadlaşdırılmış həyət sakinlərin 
istifadəsinə verilib.

Gəncədə bir sinifin 31 şagirdinin  
hamısı ali məktəbə daxil olub

Söhbət şəhərdəki İsrafil Məmmədov adına 27 
nömrəli məktəb-liseydən gedir. Burada 11-a 
sinfinin 31şagirdinin hər biri tələbə adını qazanıb.

Həmin sinifdən Azər Seyidli təhsildə xüsusi nəticələri ilə 
bərabər nümunəvi davranışı ilə fərqləndiyinə görə "Gümüş 
nişan"la təltif olunub. Bundan başqa, sinfin 11şagirdi tam 
orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatına layiq görülüb. 

Qəbul imtahanları zamanı isə 7 nəfər 600-dən çox, 6 
nəfər 500 baldan artıq nəticə göstərərək ölkənin müxtəlif 
ali məktəblərinə qəbul olunub. İsmayıl Əsədov 674 balla ən 
yüksək göstərici əldə edib. Bir nəfər isə təhsilini Polşada 
alacaq.

Şəhərdəki M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta 
məktəbin 11- b sinfinin də bütün şagirdləri tələbə adını qa-
zanıblar. Həmin sinfi bitirən19 nəfərin hər biri yüksək nəticə 
göstərərək müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunublar. 
Ən yüksək nəticəni isə 673 balla Zaman Kazımov göstərib.

Tələbə adını qazanan yeniyetmə gənclərimizi təbrik 
edirik.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Bu kitab Özbəkistanda çap olunmuş, təqdimatı 
Gədəbəydə keçirilmişdir. Yəqin adından da hiss 
etdiniz ki, kitab Vətən müharibəsindəki tarixi 
Qələbəmizə həsr olunub. Müəllifi Özbəkistanda 
və onun hüdudlarından kənarda tanınmış şairə, 
“Kitab dünyası” qəzetinin baş redaktoru Xasiyyət 
Rüstəmovadır.

Gədəbəy Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilən 
təqdimat mərasimində pro-
fessor Rəşid Mahmudov, Milli 
QHT Forumu idarə heyətinin 
üzvü, türkoloq Əkbər Qoşalı, 
Dünya Gənc Türk Yazarlar 
Birliyinin başqanı İntiqam Ya-
şar və digər tanınmış simalar 
iştirak etmişlər. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayev 
tədbirdə çıxış edərək demiş-
dir ki, 44 rəqəmi xalqımız 
üçün tarixi, unudulmaz bir 
rəqəmdir. Biz bu 44 gündə 
Ali Baş Komandan, cənab 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı 
erməni qəsbkarlarının işğa-
lından azad etmişik. Bu 44 
gün bütün dünyaya səs sal-
mış, xalqımızın, ordumuzun 
gücünü, iradəsini, haqq işini 
nümayiş etdirmişdir. Savaş 
gedən günlərin hər biri bizim 
üçün böyük tarixdir.

 Sonra Gədəbəy haqqın-
da hazırlanmış videoçarx 
nümayiş etdirilmişdir.

Tədbirdə çıxış edənlər 
demişlər ki, qardaş özbək 
xalqının tanınmış yazıçısının 
Vətən müharibəsinə həsr 
etdiyi bu kitabın təqdimatının 
Gədəbəydə keçirilməsi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu, qardaş ölkələrin 
həmrəyliyinin daha bir parlaq 
nümunəsidir. 

Təqdimat mərasimində 
Xasiyyət Rüstəmova çıxış 
edərək bildirmişdir ki, ilk dəfə 
bu torpağa qədəm qoydu-
ğuna baxmayaraq, onun 
insanlarının qonaqpərvərliyi, 
səmimiyyəti, Vətən sevgi-
si məni hədsiz sevindirdi, 
məmnun etdi və sözün əsl 
mənasında, heyrətləndirdi. 

Qarabağın sizin üçün nə 
olduğunu bir daha anladım 
və bu Vətən sevgisini sizləri 
tanıyandan sonra daha çox 
hiss etdim.

Sonda tədbirə yekun 
vuran İbrahim Mustafayev 
rayon icra hakimiyyətinin 
hədiyyələrini özbəkistanlı 
şairəyə təqdim etmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

“44 gün” kitabının Gədəbəydə 
təqdimatı keçirilib
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