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Azərbaycan Notariat Palatası 
məsləhətçi vəzifəsinə vakansiya elan edir

Azərbaycan Notariat Palatası 
notariat xidmətinin inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
notariusların məcburi üzvlüyü 
əsasında yaradılan, fəaliyyətini özünü 
idarəetmə prinsipi üzrə həyata keçirən 
qeyri-kommersiya hüquqi şəxsidir. 
Palata Azərbaycan Respublikasında 
xüsusi qaydada fəaliyyət göstərən 
bütün notariusları özündə birləşdirir. 
Palatanın fəaliyyəti barədə www.
aznotary.az saytından ətraflı məlumat 
əldə etmək mümkündür.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:
-notariat fəaliyyəti ilə bağlı 

yaranan hüquqi xarakterli məsələlərin, 
həmçinin vətəndaş müraciətlərinin 
araşdırılması, müvafiq izahlar və 
cavablar verilməsi;

-notariat fəaliyyətini tənzimləyən 
normativ hüquqi aktların 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
qanunvericilik təkliflərinin 
hazırlanmasında iştirak edilməsi;

-məhkəmə, dövlət hakimiyyəti və 
idarəetmə orqanları, ictimai təşkilatlar 
və digər üçüncü şəxslər qarşısında 
Palatanı təmsil etmək yolu ilə onun 
və üzvlərinin hüquq və mənafelərinin 
müdafiə olunmasının təmin edilməsi;

-dövlət qurumlarından, hüquqi və 

fiziki şəxslərdən daxil olan məktub, 
sorğu, ərizə, şikayət və təkliflərə 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş 
müddətdə baxılması, araşdırılıb 
nəticəsi barədə rəhbərliyə məruzə 
edilməsi, sənədlərin hazırlanması və 
aidiyyatı üzrə təqdim edilməsi;

-palatanın fəaliyyətinin müxtəlif 
istiqamətləri üzrə hüquqi sənədlərin, 
hazırlanması, təqdim edilmiş 
sənədlərin palatanın və onun 
üzvlərinin hüquq və mənafelərinə 
uyğunluğu, qüvvədə olan 
qanunvericiliyin tələblərinə riayət 
olunmasının yoxlanılması;

-palata tərəfindən hüquqi 
mövzularda təşkil olunmuş təlimlərin 
keçirilməsində iştirak edilməsi;

-vəzifəsinə uyğun olaraq 
Palata rəhbərliyi tərəfindən verilən 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi.

İş şərtləri:
-əmək müqaviləsi əsasında 

fəaliyyətə cəlb olunma;
-iş vaxtı saat 9.00-dan 

18.00-dəkdir;
-iş günü- bazar ertəsi və cümə 

günü;
Namizəd üçün tələblər:
-hüquq üzrə ali təhsil;
-ən azı 1 il iş təcrübəsi;

-ən azı bir xarici dil bilmək 
(rus, ingilis və alman dillərini bilən 
namizədlərə üstünlük veriləcəkdir);

-microsoft Office (Word, Excel və 
Power Point) proqramlarında sərbəst 
işləmək bacarığı;

Şəxsi keyfiyyətlər:
-hüquq sahəsində analitik təhlil 

etmək qabiliyyəti;
-yeni bilik və bacarıqları özündə 

inkişaf etdirmək həvəsi;
-komandanın bir üzvü olmaq üçün 

yeni iş mühitinə və kollektivə tez 
uyğunlaşmaq bacarığı;

-verilmiş tapşırıqları vaxtında icra 
etmək, problemləri operativ həll etmək 
bacarığı, yüksək ünsiyyət və davranış 
keyfiyyətlərinə malik olması.

Məlumatlandırıcı qeydlər
• CV formanızı göndərməkdən 

əvvəl iş elanı ilə ətraflı tanış olun.
• CV formasında əsas məlumatları 

lokanik və aydın qeyd edin.
• İşə qəbul prosesinin növbəti 

mərhələsi üçün yalnız seçilmiş 
namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.

Vakansiya ilə maraqlanan 
namizədlərdən CV -lərini vakansiya@
aznotary.az mail ünvanına 
göndərmələri və e-mailin mövzu 
hissəsində mütləq “məsləhətçi” qeyd 
etmələri xahiş olunur.

Sığorta sektorunda ləğv edilmiş lisenziyalar barədə məlumat
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.1-ci 

maddəsinə  müvafiq olaraq könüllü müraciətlər əsasında Azərbaycan Respublika-
sı Mərkəzi  Bankı  İdarə Heyətinin 14 sentyabr 2021-ci il tarixli qərarı ilə siyahıda 
göstərilən (siyahı əlavə olunur) 27 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

Lisenziya-
nın nömrəsi

VÖEN

1 Nəcəfov İlkin Nəcəf oğlu 04.03.2009 000012 0200479332
2 Nəhmətov Nazim Fərid oğlu 01.10.2010 000363 1701099582
3 Məmmədov Kənan Azər oğlu 03.03.2011 000408 1302380582
4 Məmmədov Məmməd Əliəşrəf 

oğlu
09.09.2011 000480 3000045532

5 Xələfov Anar Valeh oğlu 30.01.2012 000546 1302016422
6 Salayev Pərviz Süleyman oğlu 05.03.2012 000584 2600374142
7 Abdullayev Emin Aydın oğlu 20.09.2012 000743 2002417862
8 Abbasov Toğrul Vəkil oğlu 20.09.2012 000745 1402324332
9 Əfsanə Əli Vilayət oğlu 20.09.2012 000760 1601675292

10 Səfərov Roman Möhübbət oğlu 19.10.2012 000793 1801857742
11 Əliyev Zaur Müxtəsər oğlu 12.12.2012 000826 7000440372
12 Hüseynova Fəranə Nazim qızı 15.01.2013 000840 2002471182
13 Məmmədəlizadə Eldar Rövşən 

oğlu 
13.02.2013 000825 1303055102

14 Ağayev Xıdır Xızır oğlu 24.01.2014 080516 6800690492
15 Muradov Namiq Sadıq oğlu 04.02.2014 080533 6000757372
16 Hadıyev Fərid Rauf oğlu 23.04.2014 080559 1401368852
17 Əliyev Vüsal Səməndər oğlu 11.07.2014 080598 1800477742
18 Qubadov Elxan İlham oğlu 30.11.2017 SA-0024 1301145972
19 Dəmirçiyev Nail Alim oğlu 09.02.2018 SA-0033 1005094072
20 Miskərli Abas İlqar oğlu 05.10.2018 SA-0057 1404079742
21 Əliyev Kənan Mahir oğlu 05.10.2018 SA-0063 1702332332
22 Nemətli Mehdi Nemət oğlu 16.11.2018 SA-0111 1501605082
23 Ağabağırov Emil Sanxam oğlu 03.12.2018 SA-0117 2001098482
24 Qasımov Elçin Ədalət oğlu 25.02.2019 SA-0133 1305859552
25 Əmrəliyeva Gültəkin Faiq qızı 11.03.2019 SA-0142 1404542032
26 Mirzəyev Emin Alim oğlu 11.03.2019 SA-0143 3102299592
27 Sofiyeva  Günel  Mehdi  qızı 21.11.2019 SA-0175 1404827372

"Şahdağ Turizm Mərkəzi"  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

təmir - tikinti materiallarının satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU KEÇİRİR
Maraqlanan təşkilatlar əsas şərtlər 

toplusunu əldə etmək üçün Əli Əhmədzadə 
ilə +994 77 277 32 51, +994 55 219-05-79 
nömrəli telefonlarla və ya ali.ahmadzada@
shahdag.az E-mail ünvanı ilə əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Kotirovka sorğusu zərflərinin açılışı 1 
oktyabr 2021-ci il saat 11.00-da, sifarişçi-
nin Qusar rayonu, Qusar–Ləzə avtomobil 
yolunun 29-cu kilometrində (“Zirvə” otel) 
fəaliyyət göstərən ofisində keçiriləcəkdir. 

Ünvan- AZ3827, Qusar rayonu, Qusar–
Ləzə avtomobil yolunun 29-cu kilometri.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
generatorların ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir 

ki, dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ vahid 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. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə 
bilərlər.

İştirak haqqı 50 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Bankın adı - “Kapital Bank” ASC-

nin 1 saylı Nəsimi filialı 
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M\h - 

AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. - АIIBАZ2X
Təşkilatın adı - İctimai Televiziya və 

Radio Yayımları Şirkəti
H/h - 

AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761 

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı (forma 
2) (təminatın qüvvədə olma müddəti 
tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalı 
və tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizini təşkil еtməlidir).

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə 
arayış;

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

- iddiaçının son bir il ərzində 
maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsinin surəti, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri( hüquqi 
sənədlər notarial təsdiqlə);

- iddiaçının ixtisasına aid 
məlumatlar (forma 3) (təsdiqedici 
sənədlər doldurulmuş forma 3-ə əlavə 
olunmalıdır);

-işlərin keyfiyyəti barədə zəmanət 
(forma 4).

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 6 oktyabr 2021-ci il 
saat 11.00-a və tender təklifi ilə bank 
təminatı sənədlərini isə 14 oktyabr 
2021-ci il saat 15.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 15 oktyabr 
2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.

 İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

DGK-nın əməkdaşı BMT-nin eksperti qismində 
“Qlobal ekspertlər hövzəsi”nə üzv seçilib

DGK Mətbuat və 
İctimaiyyətlə Əlaqələr 
İdarəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, işçi 
qrupunun əsas məqsədi  
Azərbaycanda beynəlxalq 
standartlara uyğun APİ/PNR 
sistemlərinin tətbiqi və bu 
çərçivədə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, bütün 
aidiyyəti dövlət qurumları-
nın tələb və funksiyalarına 
cavab verəcək vahid risk 
mexanizminin yaradıl-

ması, “Sərnişin Məlumat 
Mərkəzi” (PİU) və hüquq-
mühafizə orqanları arasında 
əlaqələndirilmə təcrübəsinin 
öyrənilməsi, məlumatların 
düzgün emalı, o cümlədən 
səmərəli təhlili sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi 
kimi uzunmüddətli 
hədəflərdən ibarətdir. 
Sözügedən məsələlərlə 
əlaqədar olaraq 2019-cu 
ildən etibarən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Terrorla 

Mübarizə İdarəsi ilə birgə 
fəaliyyət göstərilir.

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı “Sərnişinlərə dair 
ilkin məlumat” (APİ) və 
“Sərnişin adlarının qeydiyya-
tı” (PNR) sistemlərinin dünya 
ölkələri tərəfindən beynəlxalq 
standartlara uyğun qurulma-
sı üçün “Qlobal ekspertlər 
hövzəsi” yaradıb və 
ümumilikdə, həmin bazaya 
dünya üzrə 40-a yaxın eks-
pert daxil edilib.  Ekspertlər 
əsasən Amerika, Avropa və 
Avstraliyanı təmsil edir. Regi-
ondan Azərbaycanı təmsilən 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Beynəlxalq ticarətə dəstək 
şöbəsinin rəisi Rövşən Na-
mazov da “Qlobal ekspertlər 
hövzəsi”nə daxil edilib. 
Gələcəkdə Azərbaycan, o 
cümlədən BMT təcrübəsinin 
digər ölkələr ilə paylaşılma-
sı, yaxud həmin ölkələrdə 
“Sərnişinlərə dair ilkin 
məlumat” (APİ) və “Sərnişin 
adlarının qeydiyyatı” (PNR) 
sistemlərinin qurulması 
prosesinə Rövşən Namazov 
DGK-nın və BMT-nin eksperti 
kimi cəlb olunacaq.

“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, “Azərbaycanda 
“Sərnişinlərə dair ilkin məlumat” (APİ) və 
“Sərnişin adlarının qeydiyyatı” (PNR) sistemlərinin 
qurulması” üzrə aidiyyəti dövlət qurumlarının 
nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupuna 
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən rəhbərlik edilir. 

Yanvar-avqust aylarında 54,7 milyard manatlıq 
ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur

C ari ilin yanvar-
avqust aylarında 
ölkədə 54 milyard 

730,2 milyon manatlıq və 
ya əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 3,6 faiz 
çox ümumi daxili məhsul 
istehsal olunmuşdur.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, iqtisa-
diyyatın neft-qaz sektorunda 
əlavə dəyər 1,2 faiz azalmış, 
qeyri neft-qaz sektorunda isə 
5,7 faiz artmışdır.

ÜDM istehsalının 40,4 fa-
izi sənaye, 10,4 faizi ticarət, 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 
7,2 faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, 6,5 faizi kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq, 5 faizi tikin-
ti, 1,8 faizi informasiya və 
rabitə, 1,1 faizi turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 
sahələrinin, 18,4 faizi digər 
sahələrin payına düşmüş, 
məhsula və idxala xalis 

vergilər ÜDM-in 9,2 faizini 
təşkil etmişdir.

Əhalinin hər nəfərinə 
düşən ÜDM 5466,1 manata 
bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”

foto-reportaj
Gəncəni parklarsız, xan çinar-

larsız, fəvvarələrsiz təsəvvür etmək 
mümkün deyil. Budur, Xan bağında-
yıq. Səhərin gözü , necə deyərlər, 
hələ açılmayıb, sakitlikdir. Amma 
bu, nisbi sakitlikdir. Yavaş-yavaş 
saralmaqda olan yarpaqların xəfif 
xışıltısı səhər tezdən işə salınmış 
fəvvarələrdən süzülən suların səsinə 
qarışır və qəribə bir səs yayılır parka. 
Mülayim səhər küləyi bu səsi daha da 
həzinləşdirir, qovub harasa uzaqlara 
aparır… Bir tərəfdən də yuxudan 
yenicə oyanıb bir-birlərini səsləyən 
quşların nəğməsi… 

Tanış sifətlər görürük. Hiss olunur 
ki, hər səhər bura gələn adamlardır. 
Biri iri addımlarla parkda dövrə vurur. 
Digəri qan-tər içində qaçır. Başqa biri-
si sadəcə yeriyir və  elə yeriyir ki, elə 
bil ayağının altında kiminsə, nəyinsə 
qalmasından ehtiyat edir, astaca, 

ehmalca. Bir qədər əvvəl uca çinarla-
rın arxasından ürkək-ürkək boylanan 
günəş də sanki indi əl-qol açıb, hər 
yeri nura boyamaqla yanaşı, yaxın-
laşmaqda olan mülayim payıza sanki 
tabe olmaq istəmir, parkda gəzişənləri 
kölgəli yer axtarmağa məcbur edir.

Eyni mənzərə ilə şəhərdən bir 
qədər aralıda yerləşən nəhəng 
Heydər Əliyev Park Kompleksində 
qarşılaşırıq. Xan bağından fərqli ola-
raq bu parkın ucu-bucağı görünmür. 
İstirahət, əylənmək üçün nə desən 
var. Hətta bu günlərdə şəhər icra 
hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə burada 
“Açıq kitabxana”lar təşkil olunub. 
İstənilən adam, istədiyi kitabı ödəniş 

eləmədən alıb oxuya bilər. Təbii ki, 
qaytarmaq şərti ilə. 

Saat 11-dir. Parkda artıq təkcə 
böyüklər, yaşlılar və gənclər deyil, 
körpə uşaqlar da görünür. Onların 
əylənməsi üçün isə kifayət qədər 
guşələr var, attraksionlar fəaliyyət 

göstərir…   
Mirzə Şəfi Vazeh parkında da 

qələbəlikdir. Bilirsiniz, bura niyə çox 
adam gəlir? Deyim. Əvvəla, parkda 
istirahət üçün şərait var. İkincisi, 
gəncəlilər uzun illərdir adət ediblər.Ya 
piyada, ya da idarə etdikləri maşınla 
hərə əlinə bir-iki su qabı götürüb gəlir 
buradakı “Üç bulaq” deyilən yerdən 
su doldurmağa. Bu, bir növ şəhər 
sakinlərinin xobbisinə çevrilib desək, 
daha düzgün olar. Qeyd edək ki,  
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin baş-
çısı Niyazi Bayramovun təşəbbüsü ilə 
bu bulaq əsaslı şəkildə təmir olunub 
və burada içməli su, daha doğrusu, 
Göygöl suyu həmişə var.

Bir vaxtlar xarabalıq olan 
Gəncəçayın sağ sahilində salınmış 
Park-Bulvar kompleksi, şəhərin 
Baş Meydanı  öz gözəlliyi, səliqə-
sahmanı, yaşıllığı, gülü-çiçəyi ilə bizi 
bir daha heyran etdi. Artıq günəşin 
şüalarına tab gətirməyən adamlar da 

bu guşələri asta-asta tərk edirdilər.
…Biz yalnız səhər tezdən gündüz 

saat 12-dək bir neçə yerdə olduq. 
Axşam saatları da park və xiyabanlar 
əsl istirahət guşələrinə çevrilir. Çünki 
şərait var, adamların lstirahətinin 
mənalı keçməsi üçün düşünənlər, 
qayğı göstərənlər var. Bunu edənlərin 
sakinlərdən də ərkyana bir xahişləri 
var və baş çəkdiyimiz parklarda belə 
elanları tez-tez gördük: “Gəncəmizi 
təmiz və səliqəli saxlamaq sən 
sakindən asılıdır”.

Görünən odur ki,  müvafiq icra 
strukturları, elə sakinlərin özləri də 
Gəncəni çox sevirlər və bunu görmək 
üçün bizim kimi, bir-iki saatlıq şəhərə 
çıxıb gəzmək kifayətdir…

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Gəncə  

Parklar şəhəri, sabahın xeyir!
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