
7 aprel 2022-ci il, cümə axşamı 7

Sığorta sektorunda ləğv edilmiş 
lisenziyalar barədə məlumat

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.1-ci maddəsinə 
müvafiq olaraq könüllü müraciətlər əsasında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə 
Heyətinin 1 aprel 2022-ci il tarixli qərarı ilə siyahıda göstərilən (siyahı əlavə olunur) 35 nəfər fiziki 
şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar ləğv edilmişdir.

Bundan əlavə, idarə heyətinin eyni tarixli qərarı ilə lisenziya sahiblərinin lisenziyalarının 
qüvvəsinin dayandırılmasına əsas vermiş halları müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırmadığını 
nəzərə alaraq Qanunun 107.1.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq siyahıda göstərilən (siyahı əlavə 
olunur) 6 nəfər fiziki şəxsə və 1 hüquqi şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar ləğv 
edilmişdir.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.1-ci maddəsinə 
əsasən lisenziyaları ləğv edilən fiziki şəxs olan sığorta agentlərinin

SİYAHISI

№ Lisenziya sahiblərinin adları Lisenziyanın 
verilmə tarixi

Lisenziyanın 
nömrəsi

VÖEN

1 Abduləlizadə Röyal Zöhrab oğlu 11.04.2013 000924 6000701402
2 Ataşov Emin Mətləb oğlu 12.12.2012 000807 2700631652
3 Babayev Fərhad Əliniyaz oğlu 19.10.2012 000783 2902576922
4 Cavadov Müşfiq İsgəndər oğlu 16.04.2012 000629 3400470352
5 Cəbiyev Sahib İdris oğlu 12.12.2012 000818 8400455612
6 Cəfərova Şəlalə Vidadi qızı 05.10.2018 SA-0040 6900598032
7 Cəfərov Sadıq Nurəddin oğlu 05.10.2018 SA-0045 6900598442
8 Cəfərzadə Elvin Şükür oğlu 13.06.2011 000443 1901210082
9 Cəlili Alıqulu Səməndər oğlu 13.06.2011 000441 1900805402

10 Cəmilov Namiq Əli oğlu 27.01.2015 080646 5500807382
11 Darai Rüstəm Fərəməz oğlu 08.05.2012 000638 2301889562
12 Eyvazov Sərdar Mülk oğlu 05.03.2012 000573 4400561412
13 Əhmədov Anar Vaqif oğlu 11.04.2013 000912 2002594032
14 Ələkbərov Vidadi Maqsud oğlu 30.01.2012 000544 1002431472
15 Əliyev Anar Eldar oğlu 11.04.2013 000915 2302195722
16 Gərayev Cəmil Əllam oğlu 20.09.2012 000766 5400417492
17 Heybətov Nemət Heybət oğlu 19.10.2012 000781 7700912602
18 Həbibov Səfa Oqtay oğlu 12.12.2012 000809 4400625742 
19 Həsənov Əliqadir Səmidxan oğlu 05.03.2012 000583 6800603042
20 Hüseynov Ramil Amil oğlu 18.08.2011 000461 1100639212
21 İsgəndərov Məsim Əlövsət oğlu 12.12.2012 000810 3300376272
22 Kərimov Zaur Tarzan oğlu 06.05.2011 000429 1302439872
23 Qarayev Vüsal Cəmil oğlu 06.05.2011 000434 1601343382
24 Mahmudov Emil Elman oğlu 19.10.2012 000784 0200655082
25 Məlikov Nemət Beydulla oğlu 16.10.2014 080622 7700114652
26 Məmmədov Elnur Adil oğlu 06.05.2011 000433 1302469582 
27 Mirzəyev Samir Eldar oğlu 30.01.2012 000556 0200633342
28 Nağıyev Məhiyəddin Vilayət oğlu 05.10.2018 SA-0053 4101387252
29 Nəcəfov Elxan Hüseyn oğlu 30.01.2012 000537 1500988972
30 Nəsirov Emin Adil oğlu 07.08.2012 000721 2301917672
31 Rəhimov Nihat Cavanşir oğlu 05.12.2011 000510 1701263422
32 Vəliyev Emil Qafar oğlu 28.06.2012 000690 1901441742
33 Vəliyev Mehman Ənvər oğlu 20.09.2012 000749 4000583092
34 Zamanov Lətif Arif oğlu 18.08.2011 000472 1002195482
35 Zodorov Məhəmməd Muhma oğlu 11.04.2013 000913 3800463102

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.2-ci 
maddəsinə əsasən lisenziyaları ləğv edilən fiziki şəxs olan sığorta agentlərinin və müstəsna 
hal kimi sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin 

 SİYAHISI

№ Lisenziya sahiblərinin adları Lisenziyanın 
verilmə tarixi

Lisenziyanın 
nömrəsi

VÖEN

1 Dadanov Mahir Nurəddin oğlu 03.12.2018 SA-0113 1503748402
2 Hacıbalayev Mənsur Məclum oğlu 28.06.2012 000695 1002575682
3 İsmayılov Ramin Şükür oğlu 19.03.2014 080552 1501572502
4 Məmmədov Abbas Hidayət oğlu 07.08.2015 080709 2901888162
5 Mirzəyev Əlizamin Mehman oğlu 22.06.2015 080671 7301134852
6 Şəkərxanov İlkin Şahsoltan oğlu 21.07.2009 000216 4400381402
7 “Sizin Sığorta Agentliyi” MMC 23.07.2013 000969 1402241691

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları oxşar təcrübəyə, 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda yerləşən 
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sa-
tınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə 
olunması şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
Abışev Murad Çingiz oğlundan, telefon:  
+ 99 412 431 47 67/87 – daxili 1087 
E-mail: murad.abishev@azersu.az 
və Novruzov İntizam Cəmil oğlundan, 
telefon: + 99 412 431 47 67 – daxili 2259, 
E-mail: intizam.novruzov@azersu.az) ala 
bilərlər.

İşlərin qısa təsviri:
Su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikinti-

si və digər əlaqədar işlər.
Tenderdə iştirak haqqı 500 (beş yüz) 

manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Təşkilat - “Azərsu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti
VÖEN - 9900001751
Bank - “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi  

AZ65AIIB33070019441100216111 
Xarici valyutada hesab nömrəsi  

AZ55AIIB33170018401100216111 
M/h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWIFT - AIIBAZ2X
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 65 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox olmalıdır);

- tender iştirakçısının tam adı, 
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün), 
qeydiyyatdan keçdiyi rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) işin ic-
rası üçün müqavilə imzalayacağı subpod-
ratçı barədə konkret subpodratçının adı 
göstərilməklə məlumatlar (əlavə №19);

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən 
verilmiş 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 Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmama-
sı barədə arayış;

- iddiaçının satınalma müqaviləsini 
bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin 
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim 
edilməlidir);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə 
arayış;

- müflis elan olunmaması, əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayan-
dırılmış şəxs olmaması barədə arayış 
(Ədliyyə Nazirliyindən alınmış müvafiq 
arayış);

- satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluq-
çularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud 
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün 
ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri 
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olması-
nın məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə arayış;

- Azərbaycan Respublikasının 
dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II 
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların ti-
kinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi 
üçün verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və 
onun əsasında həyata keçirilməsinə icazə 
verilən işlərin siyahısı;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqan-
ları tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə 
hesabatının surəti (vergi orqanının rəsmi 
blankında və ya elektron sənədin notarial 
qaydada təsdiq edilmiş surəti təqdim 
edilməlidir);

- mühasibat balansları, mənfəət və 
zərər haqqında hesabat;

- kənar audit tərəfindən tərtib olun-
muş son bir ildəki audit hesabatları (əgər 
varsa);

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının ol-
ması son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən 
2021-ci il dekabrın 31-dək) ərzində ümu-
mi məbləği 4 milyon manatdan az olma-
yan, oxşar işi əhatə edən (oxşarlıq layihə 
və texniki spesifikasiyalarda təsvir edilən 
fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, metodlara, 
texnoloqiyaya və digər xüsusiyyətlərə 
əsaslanmalıdır) ən azı baş podratçı kimi 

iki sifarişi qənaətbəxş şəkildə icra etməsi 
haqda məlumat və təsdiqedici sənədlər, 
son beş il ( 2017-ci il yanvarın 1-dən 
2021-ci il dekabrın 31-dək) ərzində ən 
azı 6 milyon manat dövriyyə tələb olunur) 
və TMV 1.6-cı bəndlərində tələb olunan 
digər tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki 
və ya daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət 
birgə müəssisə yaratdıqda, TMV-nin 1-ci 
və 2-ci bəndində tələb olunan sənədlər 
hər bir şirkət üçün ayrılıqda təqdim 
edilməlidir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir.

Tender iştirakçıları tenderdə iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 25 aprel 2022-ci il saat 16.00-a, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 6 may 2022-ci il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin satınalmaların təşkili və 
müqavilələrin idarə olunması şöbəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. Tender iştirakçılarının təklifləri 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətində 10 may 2022-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır.

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Çiçəkli  SES” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
23 may 2022-ci il saat 12.00-da  “Çiçəkli  Su  Elektrik  

Stansiyası” ASC  (bundan sonra-cəmiyyət)  səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı Göygöl rayonu, Aşağı Zurnabad 
qəsəbəsində cəmiyyətin inzibati binasında keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin illik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

nəticələrinin müzakirəsi və təsdiqi.
2. Cəmiyyətin əlavə (sənədsiz, adi) səhmlər buraxması və 

həmin səhmlər hesabına nizamnamə kapitalının artırılması.
3. Emissiya edilməsi nəzərdə tutulan əlavə səhmlərin 

yerləşdirilməsi və satışından əldə olunacaq vəsaitin 
istifadəsindən irəli gələn məsələlər.

4. Səhmdarların gündəlikdəki 2-ci və 3-cü məsələlər üzrə 
lehinə səs çoxluğu  olmadığı halda, “Çiçəkli  Su Elektrik Stan-
siyası” ASC-nin yenidən təşkili (ASC-dən MMC-yə çevrilməsi) 
və yenidən təşkilindən irəli gələn digər məsələlərin razılaşdı-
rılması.

5. Yuxarıda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar cəmiyyətin 
nizamnaməsinə zəruri olan dəyişikliklərin edilməsi.

6. Cari və təşkilati  məsələlər.
Əlaqə telefonu +994506624716.
Səhmdarlardan 2022-ci il  mayın 23-də “Çiçəkli  Su Elekt-

rik Stansiyası” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağın-
da iştirak etmələri xahiş olunur.

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 
Sığorta Kommersiya 
Şirkəti 2022-ci 
il martın 9-dan  
etibarən Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə 
küçəsi 102A nömrəli  
ünvanda yerləşən 
“City Point” Biznes 
Mərkəzində fəaliyyət 
göstərir. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Novxanı və Saray qəsəbələrinin bir hissəsinin su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin satın alınması üçün
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Xatırladaq ki, kitabda ömrün qızıl 
tacı hesab edilən sağlamlıq, düzgün 
həyat tərzi, güclü gənclik, gümrah qo-
calıq, eləcə də “qocalıqdan cavanlığa 
qayıdış” və sağlam uzunömürlülük 
haqqında şair-publisistin düşüncə və 

qənaətləri əksini tapıb. Müəllif ömrün 
bütün çağlarında sağlam yaşamaq 
üçün dünya təcrübəsində sınaqdan 
çıxmış üsul və qaydaları da oxucula-
rın diqqətinə çatdırıb. 

Kitaba “Ön söz” yazmış Dövlət 
mükafatı laureatı, Əməkdar elm 
xadimi Nizaməddin Şəmsizadə bu 
dəyərli vəsait barədə deyib: “Zəngin 
faktlara əsaslanan, xoş niyyətlə 
qələmə alınan bu kitab öz canının 
qədrini bilən, özünə dəyər verən, 
qocalıqdan qorxmayan bütün insanlar 
üçün nəzərdə tutulub. Zakir Bayram-
lının “Qocalıqdan cavanlığa qayıdış” 
əsəri həyat haqqında kitab – həyat 
kitabıdır. Millətin tarixi, taleyi, xalqın 
tarixi nəsillərin əlaqəsi sayəsində 
başa gəlir. Hər nəsil tarixdə öz mis-
siyasını yerinə yetirməyəndə yeni 
gələn nəslin işi çətinləşir, tarixin yükü 
ağırlaşır. Ona görə də yaşlı nəslin 
vəzifəsi öz fəaliyyəti ilə yeni gələn 
nəslə yol açmaq, onun qarşısındakı 
yolu göstərmək, ictimai  gedişatın 
prioritetlərini görməkdə kömək 
etməkdir. Zakir Bayramlının bu kitabı 
həmin nəcib məqsədlərə xidmət 
göstərir”.

Nizaməddin Şəmsizadə bu sağ-
lamlıq qaynağı barədə fikirlərini da-
vam etdirərək, kitabı xüsusən həyatı 
hələ qabaqda olan gənc nəsil üçün 
faydalı bir mənbə kimi dəyərləndirib 
və bu nəşrin Azərbaycanın yeni 
nəsillərinin sağlam və güclü olmasın-
da önəmli rol oynacağına əminliyini 
bildirib. Alim, eyni zamanda, bu cür 
kitabların həm elmi, həm də təcrübi 
əhəmiyyətini vurğulayıb və bunu 
əsərin zəngin bilik, geniş məlumat, 
dərin müşahidə və şəxsi təcrübə 
əsasında yazılması ilə əlaqələndirib. 

Zakir Bayramlı “Qocalıqdan 
cavanlığa qayıdış” kitabında 

 qocalığı heç də ömrün qış fəsli kimi 
dəyərləndirməyib, sağlam qocalığa 
ömrün ikinci baharı, tale xoşbəxtliyi 
kimi yanaşıb və bu çağı müdrik-
lik və ucalıq rəmzi sayaraq belə 
poetikləşdirib:

Dağın əzəməti ucalığında,
Buludlar oynaşan zirvəsindədir.
İnsanın hörməti qocalığında,
Həyatda yerini bilməsindədir.

Zövq alım indiki müdrik çağımdan,
Bədbinlik, küskünlük  
                        ömrü gödəldir.
Narazı deyiləm qocalığımdan,
Bu dövrü yaşamaq özü gözəldir.

Müəllif kitabda sağlam və uzun 
ömrün sirləri barədə zəngin bilgi-
sini oxucuya çatdırmaqla bərabər, 
onu gerçək elmi-tarixi fakt və 
olaylarla sağlam həyat tərzini 
dəyərləndirməyə, yer üzünün gövhəri, 
Allah əmanəti Ruhun daşıyıcısı olan 
İnsanı öz qədrini bilməyə səsləyib.

Əsərdə əksini tapan, uzunömür-
lüyü şərtləndirən bir neçə məqama 
diqqət yetirmək istərdik. Müəllif 
xatırladır ki, qlobal istiləşmənin və 
müxtəlif təbiət hadisələrinin sağlam-
lığa mənfi təsiri barədə çox yazılıb. 
Ümumiyyətlə, dünyada baş verən 
təbiət hadisələri ildən-ilə qəribə forma 
və məzmun alaraq, daha amansız 
olub. Bunun nəticəsidir ki, son dövrlər 
Yer kürəsinin bir tərəfində istilər, 
meşə yanğınları baş alıb getdiyi 
halda, digər tərəfində sellər, daşqın-
lar, sunamilər şəhər və kəndləri viran 
qoyub. Dünyanın müxtəlif yerlərində 
yatmış vulkanların oyanması isə 
vəziyyəti son dərəcə ağırlaşdırıb. 
Qlobal istiləşmə, ekoloji çirklənmə, 
müxtəlif iqlim dəyişiklikləri insan-
ları sınağa çəkib. Eyni zamanda, 
hazırda dünyada milyonlarla insan 
aclıqla, içməli və texniki su problemi 
ilə üzləşib. Bütün bunlar azmış kimi, 
ölkələr arasında silahlanma yarışının 
aparılması, necə deyərlər, ölüm-
itimi adiləşdirib, savaşlarda göyə 
bülənd olan barıt tüstüsü isə çeşidli 

xəstəliklərin meydana gəlməsini 
sürətləndirib. 

Yüz illərdir ki, insan ömrünü qısal-
dan çoxsaylı xəstəliklərlə mübarizə 
aparmaq, vaxtsız qocalma prosesinin 
qarşısını almaq üçün çarə axtarılır, 
dürlü dərmanlar, məlhəmlər yaradılır, 
ancaq bütün bunlar, heyif ki, heç bir 
nəticə vermir. Bəşər övladının özü 
isə əksər hallarda bu mübarizəyə 
qoşulmur. Başqa sözlə, insan özünün 
həkimi olmaq düşüncəsinə arxalan-
mır, zərərli vərdişlərlə sağlamlığını, 
həyatını, yaşamaq şansını taleyin 
ümidinə buraxır. Burada ən ağrılı 
məqam həm də odur ki, xəstə bir çox 
hallarda onun müalicəsini üzərinə 

götürən həkimin məsləhətlərinə də 
əməl etmir. 

Bütün bunları nəzərə alan Zakir 
Bayramlı oxuculara müraciətlə yazır: 
“Sağlamlığınızı ən qiymətli sərvət və 
göz bəbəyiniz kimi daim qoruyun. Ta-
mahınızı cilovlamağı bacarın, zərərli 
vərdişlərdən çəkinin. Bunları diqqətdə 
saxlamasanız, yaşam tərzinizə 
laqeyd yanaşsanız, sağlamlığın 
itirilməsi təhlükəzi ilə üzləşə bilərsiniz. 
Unutmayın ki, bu məsələdə biganəlik 
ən təhlükəli düşməndir, sakitliyin, 
rahatlığın, əmin-amanlığın, şirin 
söz-söhbətin, istirahətin, sevinc və 
təbəssümün, nəhayət, işin, hərəkətin, 
ailədə səadətin, ömür-günün itirilməsi 
deməkdir...”. 

Müəllif “Dünya bir pəncərədir, hər 
gələn baxar gedər” məhşur  deyimini 
xatırladaraq, həyatı gəldi-gedər 
olan insana çağırışını davam etdirir: 
“Əbədi olan dünyada ulu Tanrının ver-
diyi ömür payının qədərini və qədrini 
bil, keçdiyin ömür yolunda ləyaqətlə 
yaşa, ruhunun xeyirxahlıqla, sevgi ilə 
yoğrulmasına çalış. Bütün bunlara 
sağlam bədənlə, sağlam düşüncə 
tərzi ilə nail olunması zəruriliyini də 
unutma. Ancaq belə halda dünyanın 
“pəncərəsindən” baxanda ancaq 
yaxşıları, yaxşılıqları görə, namuslu, 
şərəfli bir ömür yaşaya bilərsən”. 

Xalq şairi Osman Sarıvəlli hələ 
azar-bezarın nə olduğu o qədər də 
bilinməyən cavanlıq çağında yaz-
mışdı: “Hər kim yüz il yaşamasa, 
günah onun özündədir”. Zaman gəlir 
ki, müdrik söz ustası “İndi görürəm 
ki, həyat öz işini görür, bizi ucaldan 
illər qocaltmağı da bacarır”, –  deyir 
və bundan sonrakı dönəmdə “səhvə” 
yol verə biləcəyini düşünür... Bəli, heç 
kim nə qədər yaşayacağını, ömrü-
nün hansı aşırımda başa çataca-
ğını bilmir. Hətta sağlamlığın “qızıl 

şərtləri”nə əməl etsə də günlərin 
birində zamanın acı rüzgarı qarşı-
sında təslim olur, tale kitabının son 
səhifəsinə nöqtə qoyulur. “Ölüm qaşla 
göz arasındadır” ulu deyiminin şahidi 
olduğumuz bir çox hadisənin timsa-
lında təsdiqi də, heç şübhəsiz, həmin 
düşüncənin məntiqi nəticəsidir. 

Amma bu həqiqəti bilə-bilə daim 
uzun ömürlüyün sirlərini arayıb-
axtarırıq, hətta “alın, tale yazımızı” 
oxuya bilmək üçün, necə deyərlər, 
baş sındırırıq. “Qocalıqdan cavanlı-
ğa qayıdış” kimi həyat təcrübəsinə, 
elmi axtarışlara, uzun yoxlamala-
ra əsaslanan kitablar yazırıq. Bu 
mənada Zakir Bayramlının çoxillik 
zəhmətinin bəhrəsi olaraq ərsəyə 
gələn əsəri görkəmli alim Nizaməddin 
Şəmsizadənin “Ön söz”də vurğula-
dığı kimi, insan ömrünü uzatmasa 
da, ümid verir: “Bu dəyərli kitabda 
özündən əvvəl bu barədə yazan 
müəlliflərə, hörmət və qədirşünaslıq, 
bundan dolayısı canlı araşdırma 
var. Müəllif oxucuya sağlam və uzun 
ömür yaşamağın sirlərini öyrədir... 
Əksər məqamlarda real elmi-tarixi 
fakt və olaylarla oxucunu sağlam 
həyat tərzinə, Yer üzünün gövhəri, 
Allah əmanəti Ruhun daşıyıcısı olan 
insanın qədrini bilməyə səsləyir”.

Azərbaycan gəncliyinin sağlam və 
həyat sevgisi ilə yaşaması bu qiymətli 
kitabın başlıca hədəfidir. Uzunömür-
lük kimi nadir bir dəyərə ayna tutan 
belə vəsaitlər zəngin və gərəkli bilik 
toplusu kimi özü də üzunömürlü olur, 
daim insanlara fayda gətirir. Üstəlik, 
Zakir Bayramlı qəlbi poetik ahənglə 
vuran incə zövqlü, istedadlı bir şair 
olduğundan, yeri gələndə, fikirlərini 
qəzələ, bayatıya, rübaiyə, qoşmaya 
çevirərək insanların cisminə can 
verən ruhuna da rahatlıq gətirir.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Hər kim yüz il yaşamasa...”

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü, “Qızıl 
qələm” mükafatı laureatı Zakir Bayramlı 1948-ci ildə Şabran 
rayonunun Sumağava kəndində anadan olub. Qocaman təhsil 
işçisi indiyədək oxucuların görüşünə bir sıra şeir və publisistik 
əsərləri ilə gəlib. Müəllifin son vaxtlarda işıq üzü görmüş 
“Qocalıqdan cavanlığa qayıdış” adlı kitabı isə sağlam həyat 
tərzinin önəmini dəyərləndirən insanların stolüstü kitabına 
çevrilib. 

Vladimir Jirinovski vəfat edib
TASS informasiya agentliyinin yaydığı məlumata görə, Rusiya Liberal-

Demokrat Partiyasının sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski 
uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. O, 75 yaşında dünyasını dəyişib. 

Jirinovski bu il fevralın əvvəllərində Moskva-
da Mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. 

Məlumat üçün deyək ki, Vladimir Volfoviç 
Edelşteyn 1946-cı il aprelin 4-də Qazaxısta-
nın Almatı şəhərində anadan olub. Atası Volf 
İsaakoviç Edelşteynin (1907-1983) milliyyətcə 
yəhudi, anası Aleksandra Pavlovna rusdur. 
1964-cü ildə Vladimir Jirinovski soyadını götü-
rüb.

O, orta təhsilini Astana şəhərində alıb. 
1964-1970-ci illərdə M.V.Lomonosov adı-
na Moskva Dövlət Universitetinin tərkibində 
olan Qərb Dilləri Universitetinin “Türk 
dili və ədəbiyyatı”,1972–1977-ci illərdə 
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universi-
teti hüquqşünaslıq fakültələrində təhsil alıb.

1992-ci ildə Vladimir Jirinovski Rusiya 
Liberal Demokrat Partiyasının əsasını qoyub. 
1993–2000-ci illər arasında Rusiya Federasiya-
sı Dövlət Dumasının deputatı və LDPR fraksiya-
sının lideri olub.

2000-ci il yanvarın 18-də Rusiya Dövlət 
Dumasının sədr müavini seçilib. 2011-ci ildə 
isə yenidən LDPR fraksiyasının Dumadakı 
liderinə çevrilib. Ümumilikdə, Vladimir Jirinovs-
ki Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının 8 
çağırışında (1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 
2011,2015,2019) deputat seçilib və 3 çağırışda 
(1999-2011) sədr müavini seçilib. O, bir neçə 
dəfə Rusiya prezidentliyinə namizəd olub.

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və İsrail mülki aviasiya 
sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
AZAL-ın prezidenti 

Cahangir Əsgərovla 
İsrailin Turizm naziri 
Yoel Razvozovun görüşü 
keçirilib.

Tərəflər iki ölkə ara-
sında, o cümlədən, mülki 
aviasiya və turizm sahəsində 
əməkdaşlığın yüksək 
səviyyədə olduğunu qeyd 
ediblər. Onlar, həmçinin 
yüksək tələbatla əlaqədar 
iki ölkə arasında birbaşa 
reyslərin sayının  artırılması 
imkanları barədə fikir 
mübadiləsi aparıblar.

“COVID-19 ilə bağlı 
bir sıra məhdudiyyətlərin 
yumşaldılmasından sonra 
iki  ölkə aviaşirkətlərinin 
müntəzəm uçuşları bərpa 
etdiyi ilk istiqamətlərdən 
biri olub. Hazırda AZAL  
aviaşirkəti Bakı–Təl–Əviv–
Bakı marşrutu üzrə həftədə 
iki dəfə uçuşlar yerinə yetirir”, 
– deyə Cahangir Əsgərov 
bildirib.

Görüşün yekunları üzrə 
AZAL-ın yay uçuş cədvəli 
çərçivəsində Təl-Əvivə 
reyslərin sayını həftədə 5 
dəfəyə qədər artıracağı 

barədə qərar qəbul edilib.
C.Əsgərovun sözlərinə 

görə, İsrailin “İsrair Airlines” 
və “Arkia” aviaşirkətlərinə də 
Bakıya müntəzəm reyslərin 
yerinə yetirilməsi üçün icazə 
verilib.

İsrailin Turizm naziri 
Yoel Razvozov bildirib ki, 
reyslərin sayının artması 
Azərbaycan ilə İsrail ara-
sında münasibətlərin daha 
da möhkəmlənməsinə, 
həmçinin turizm əlaqələrinin 
genişlənməsinə xidmət 

edəcək. O qeyd edib ki, 
ölkələr arasında aviadaşı-
maların əvvəlki həcminin 
bərpasında hər iki tərəf 
maraqlıdır.

“Azərbaycan Hava 
Yolları"nın mətbuat xidməti 
bildirir ki, görüşün sonunda 
mülki aviasiya sahəsində 
uğurlu tərəfdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə gələcək 
əməkdaşlıq haqqında razılıq 
əldə edilib.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 38 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına son sutkada 38 
yoluxma faktı qeydə alınıb, 59 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 1 nəfər vəfat 
edib.

İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 792 min 
141 nəfərin koronavirus infeksiyasına yo-
luxması faktı müəyyən edilib, onlardan 782 
min 143 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 
mın 701 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
297 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5 min 

230, bu günə qədər isə, ümumilikdə,  
6 milyon 726 min 560 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

USER 2
Машинописный текст
S.7.




