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“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin 
Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya 

Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 
“Sel və daşqın təhlükəli çayların zərərli təsirinə qarşı mübarizə və qəza vəziyyətinin aradan 

qaldırılması” tədbirləri çərçivəsində tikintisi nəzərdə tutulan aşağıdakı obyektlər üçün 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
1. “Astara rayonu , Astara sərhəd 

çayının 138-141 saylı sərhəd nişanları 
ərazilərində sərhəd yolunun və kommu-
nikasiya qurğularının, Qapıçı məhəllə 
və Alaşa kəndlərinin sel sularından 
mühafizəsi” .

Ünvanı - Astara rayonu, Qapıçı 
məhəllə və Alaşa kəndləri.

İşlərin qısa təsviri- 33.6 hektar ərazinin 
mühafizəsi üçün 1879 metr uzunluğunda, 
6÷9 metr hündürlüyündə dəmir-beton 
mühafizə divarının tikintisi.

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti - 15 
aydır.

2. "Qusar rayonunun Girik kəndinin və 
sərhəd zastavasının Samur çayının sel- 
sularından mühafizəsi" . 

Ünvanı- Qusar rayonu, Girik kəndinin 
inzibati ərazisindəki sərhəd zastavası.

İşlərin qısa təsviri- 77 hektar ərazinin 
mühafizəsi üçün 1100 paqona metr 
uzunluğunda, 8 metr hündürlüyündə beton 
mühafizə divarının tikintisi. 

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti - 21 
aydır.

Satınalan təşkilatın adı- Tikilməkdə 
Olan Meliorasiya və İrriqasiya 
Obyektlərinin 

 Birləşmiş Müdiriyyəti 
Əlaqələndirici şəxs- Quliyev Emin Arif 

oğlu. 
Satınalan təşkiların ünvanı- Bakı şəhəri, 

Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69a.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail: tomi-

obm@mst.gov.az
Əlaqə nömrəsi- (012) 431 08 64.
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi 

meyarları- avans tələbi üzrə maksimal 
-10 bal, qiymət təklifi üzrə isə 90 bal 
müəyyənləşdirilmişdir.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. 

 Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı- 2000 (iki min manat) 
manatdır. 

İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba 
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə 
edə bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir 
halda geri qaytarılmır.

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasi-
ya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN - 1300300711 
H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216, 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 

Yasamal filialı
/h AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT : IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü) 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

məbləğində tender təklifinin təminatı 
(bank zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən 30 bank günü çox 
qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən təqdim 
edilməlidir).

2. 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 Respublika-
sının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi 
cari rüb ərzində olmalıdır.

3. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti 
(son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks 
etdirməsi zəruridir).

4. İddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı (bank 
tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi 
cari rüb ərzində olması zəruridir).

5. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
(kommersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət 
qeydiyyatı reyestrindən çıxarış, iddiaçı 
tərəfindən təqdim edilməli, nizamnamənin, 
dövlət reyestrindən çıxarışın və 
şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq 
olunması zəruridir).

6. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın 
imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi 
zəruridir).

7. 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 
olmasının məhkəmə qaydasında qada-
ğan edilməməsi (asan xidmət tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb 
ərzində olmalıdır).

8. Müflis elan olunmaması, əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayan-
dırılmış şəxs olmaması (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, son rübü əhatə 
etməliddir).

9. Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması (vergi 
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, qeydiy-
yat tarixi cari rüb ərzində olmalıdır).

10. Satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsini etibarlığının olması 
(iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).

12. İddiaçının mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına 
uyğun olması (Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq 
fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və 
ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 
üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə 
malik olması (Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda 3-cü və 13-cü sıralarda göstərilən 
sənədləri 10 iyun 2022-ci il saat 17.00-a 
qədər (tender təkliflərinin açılışına 7 (yed-
di) bank günü qalmış). 

İxtisas göstəriciləri uyğun gələn 
iddiaçıların tender təklifi və bank təminatı 
isə 21 iyun 2022-ci il saat 17.00-a qədər 
(tender təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank 
günü qalmış) möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata 
təqdim edilməlidir. 

İddiaçıların təklifləri 22 iyun 2022-ci il 
saat 11.00-da açılacaqdır. 

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti” 

“Suqovuşan su anbarının 5,2 kilometr uzunluğunda  
magistral kanalla birlikdə təmiri və bərpası” üçün 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Satınalan təşkilatın adı- “Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC.
Əlaqələndirici şəxs- Quliyev Emin Arif 

oğlu. 
Satınalan təşkiların ünvanı- Bakı 

şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva 
prospekti-69a.

Əlaqələndirici şəxsin E-mail: tomi-
obm@mst.gov.az

Əlaqə nömrəsi- (012) 431 08 64.
Satınalma predmetinin adı- ,,Suqo-

vuşan” su anbarının 5,2 kilometr uzunlu-
ğunda magistral kanalla birlikdə təmiri və 
bərpası.

Ünvanı- Tərtər rayonu, Suqovuşan 
kəndi, “Suqovuşan” su anbarı.

İşlərin qısa təsviri-Həcmi 5,86 mil-
yon kubmetr olan mövcud hidroqov-
şağın qurğular kompleksinə daxil olan 
torpaq bəndin, suburaxıcı-sutullayıcı 
qüllənin(qidalandırıcı qurğu ilə birlikdə), 
cəldaxıdanın, səth sutullayıcısının, L=5,2 
kilometr suburaxma qabiliyyəti 70 m3/
san olan Tərtər magistral kanalının, dəmir 
-beton dükerin və paylayıcı qurğunun 
təmir-bərpası, 1 mərtəbəli inzibati bina-
nın -241,44 m2(20mx10,4m),  1 
mərtəbəli təmir emalatxanasının -152,84 
m2(13,2mx10m), 1 mərtəbəli gözətçi evi-
nin -31,55 m2 (4,5mx4,5m), 140 m3 –luq 
su anbarının, nasosxananın -73,76 m2 və 
çirkab su quyusunun tikintisi. 

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti – 12 
aydır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi 
meyarları -avans tələbi üzrə maksimal 
-10 bal, qiymət təklifi üzrə isə 90 bal 
müəyyənləşdirilmişdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı- 4000 (dörd min manat) 
manatdır. 

İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba 
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə 
edə bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir 
halda geri qaytarılmır.

“Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı” ASC-nin Tikilməkdə olan 
meliorasiya və irriqasiya obyektlərinin 
birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN- 1300300711 

H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497 
16100216 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 
Yasamal filialı

/h- AZ-
03NABZ01350100000000002944

VÖEN- 9900001881,
SWIFT : IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü) 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi azı 30 bank 

günü qüvvətə olmalıdır. Tender təklifi 
Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xari-
ci dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
məbləğində tender təklifinin təminatı 
(bank zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən 30 bank günü çox 
qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən təqdim 
edilməlidir). 

3. 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 Respublika-
sının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi 
cari rüb ərzində olmalıdır).

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti 
(son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks 
etdirməsi zəruridir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı (bank 
tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi 
cari rüb ərzində olması zəruridir).

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
(kommersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət 
qeydiyyatı reyestrindən çıxarış, iddiaçı 
tərəfindən təqdim edilməli, nizamnamənin, 
dövlət reyestrindən çıxarışın və 
şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq 
olunması zəruridir);

7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın 
imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi 
zəruridir).

8. 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 
olmasının məhkəmə qaydasında qada-
ğan edilməməsi (Asan xidmət tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb 
ərzində olmalıdır).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayan-
dırılmış şəxs olmaması (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, son rübü əhatə 
etməlidir).

10. Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması (vergi 
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, qeydiy-
yat tarixi cari rüb ərzində olmalıdır).

11. Satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının olma-
sı (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).

12. İddiaçının mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına 
uyğun olması (Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq 
fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və 
ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 
üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə 
malik olması (Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda 3-cü və 13-cü sıralarda göstərilən 
sənədləri 10 iyun 2022-ci il saat 17.00-a 
qədər (tender təkliflərinin açılışına 7 (yed-
di) bank günü qalmış) təqdim etməlidirlər.

İxtisas göstəriciləri uyğun gələn iddi-
açılar tender təklifi və bank təminatını isə 
21 iyun 2022-ci il saat 17.00-a qədər (ten-
der təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank günü 
qalmış) möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 22 iyun 2022-ci il 
saat 11.00-da açılacaqdır. 

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

“Salyan – Taxıl” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 “Salyan – Taxıl” ASC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı 18 iyun 2022-ci il saat  
11.00-da keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq 

edilməsi.
2.  Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə 

materiallarla Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsindəki 
inzibati binada iş günləri saat 11.00-dan 16.00-dək 
tanış ola bilərlər.

Əlaqə telefonu – 021 255 - 38 - 31,  
mobil - 050 -327 -90 -77.

Ünvan - Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi.

“Salyan –Taxıl” ASC-nin  
idarə heyəti 

Akademik Rafael Hüseynov Strasburq Universitetində 
Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş konfransda çıxış edib

Bu fikirləri Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin baş direktoru, AŞPA-dakı 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü 
akademik Rafael Hüseynov Strasburq 
Universitetində təşkil olunmuş “Nizami 
Gəncəvi və Azərbaycan ədəbiyyatı” möv-
zusunda elmi praktik konfransda deyib.

Strasburq Universiteti Türk Araşdır-
maları Departamentinin təşkilatçılığı və 
Azərbaycanın Avropa Şurası (AŞPA) 
yanında Daimi nümayəndəliyinin 
dəstəyi ilə təşkil edilmiş konfransda 
akademik Rafael Hüseynov “Niza-
mi Gəncəvinin Azərbaycan və dünya 
ədəbi-mədəni fikrində yeri” adlı məruzə 
ilə çıxış edib. Azərbaycan şairi Niza-
minin lap çoxdan milli çərçivələri aşa-
raq dünya şairinə çevrildiyinə diqqət 
yönəldən Rafael Hüseynov deyib: 
“Orta əsrlərdən dövrümüzə qədər tərtib 
edilmiş və sayı səkkiz yüzü aşan fars 
və türkdilli təzkirələrə ümumi baxış onu 
göstərir ki, klassik ədəbiyyatla bağlı 
məlumatlarımızın başlıca, ayrı-ayrı 
şəxsiyyətlərə münasibətdə isə bəzən 
yeganə qaynağı olan bu toplularda adı 
ən çox və sabit olaraq təkrarlanan şair 
Nizami Gəncəvidir. Nizami Gəncəvi həm 

öz dövründə, həm də sonrakı bütün 
yüzillərdə fasiləsiz olaraq ən yaxşıların 
ən yaxşısı mərtəbəsində qalmış, istisna-
sız olaraq bütün təzkirəçilər də, ayrı-
ayrı dövrlərin kamil şeir biliciləri də onu 
şairlərin sərvəri saymışlar”.

R.Hüseynov bildirib ki, vəfatından az 
sonra onun adına və irsinə bağlı ədəbi 
məktəb yaranmış, XIII yüzillikdə hind 
şairi Əmir Xosrov Dəhləvi “xəmsəçilik” 
ənənəsinin təməlini qoymuşdur. Orta 
əsrlərdə Nizamiyə layiqli cavab yaz-
maq sanballı şairlər zümrəsinə qatıla 
bilmək üçün məxsusi imtahan sayılırdı 
və bu yoxlamadan uğurla keçənlər 
böyük ədəbiyyata vəsiqə qazanmış 
kimi olurdular. Nizaminin Azərbaycan 
ədəbi və mədəni düşüncəsinə güc-
lü təsirinin şairin yaşadığı zamandan 
başlayaraq indiyədək davam etdiyini, 
həm də bu təsirin yalnız ədəbiyyatla 
məhdudlaşmadığını, sənətin ən müxtəlif 
sahələrində daim duyulduğunu, Nizami 
irsinin bir təkanverici, ideya qaynağı 
olaraq milli-mənəvi inkişafa əvəzsiz 
töhfələr verdiyini söyləyən akademik 
Rafael Hüseynov mülahizələrini tari-
xi nümunələr və dəlillərlə təsdiqləyib. 
Nizaminin öz doğma dili, şəhəri və 
yurdunun dərin təəssübkeşi olduğunu 

vurğulayan natiq, hələ şairin sağlığında 
əsərlərinin sərhədlər aşdığını, o dövr-
kü müsəlman Şərqi mədəni mühitinin 
diqqət mərkəzində dayandığını söyləyib: 
“Nizami Gəncəvi lap başlanğıcdan 
milli şair olmaqla yanaşı, sadəcə bir 
sarayın “məlik üş-şüəra”sı – “şairlər 
rəisi” deyil, bütöv regionun, dövrünün 
mədəni aləminin baş və ortaq şairi 
olmaq vəzifəsini də öhdəsinə götürüb. 
Çünki lap əvvəldən Nizami mövzu 
dairəsi, qəhrəmanları, düşüncə və 
ifadəsinin tərzi ilə bəşəriyyətə üz tutan 
bir mütəfəkkir kimi çıxış edirdi. O, yalnız 
öz xalqı və mədəniyyəti üçün deyil, 
bütün Yaxın və Orta Şərqi, hətta daha 
geniş götürərək, bütün mədəni aləmə 
əbədi düşüncə və cəmiyyət qurucu-
luğunun yeni mükəmməl modellərini 
təklif edirdi. Bu qeyri-adi nəcib missi-
yasını Nizami Gəncəvi yalnız birbaşa 
öz qələmindən çıxmış “Xəmsə”sinin 
köməyi ilə gerçəkləşdirməyib, dünyada 
digər şairlərə nəsib olmayan çox say-
da ardıcılının yaranması ilə meydana 
gələn məktəbinin davamçıları tərəfindən 
həyata keçirib”.

Nizami təsirinin hüdudlarından bəhs 
edən akademik Rafael Hüseynov fransız 
yazıçısı və ictimai xadim Lui Araqonun 
Parisdə 1962-ci ildə nəşr etdirdiyi kita-
bındakı fikirlərə istinad edərək bildirib ki, 
gəncəli müdrikə yazılan cavabların miq-
darı latın və yunan dillərində olan bütün 
poemaların sayından artıqdır. Akademik 
Nizami Gəncəvinin Avropa və bütövlükdə 
dünya mədəniyyətinə münbit təsiri, 
“Xəmsə”nin müxtəlif xalqların ədəbiyyat 
və mədəniyyətindəki parlaq izləri haqda 
təfərrüatları diqqətə çatdırıb. Bir saatdan 
artıq davam edən mühazirədən sonra 
Rafael Hüseynov Strasburq Universiteti 
professorları və tələbələrinin çoxsaylı 
suallarını cavablandırıb. Universitetin 
professorları Stefan De Tapia, Samim 
Akgönül məruzə və müzakirələrlə bağlı 
məmnun olduqlarını bildiriblər. Strasburq 
Universitetinin elmi həyatına əhəmiyyətli 
təsir göstərən belə konfransların və fikir 
mübadilələrinin davamlı olması arzularını 
ifadə ediblər. Konfransın sonunda iştirak-
çılara Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə fransızca nəfis şəkildə nəşr edilmiş 
Nizami əsərləri və şair haqqında kitab və 
bukletlər təqdim edilib.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
şəxsiyyətinə və irsinə bütün dünyada maraq getdikcə artmaqdadır. 
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci ilin “Nizami İli” elan 
edilməsi Nizamişünaslıqda yeni inkişaf mərhələsinin başlanmasına 
təkan verib. Nizami Gəncəvi ilə bağlı müxtəlif dillərdə işıq üzü görən 
yeni nəşrlər, dünyanın müxtəlif ölkələrində artıq ənənəvi hal alan elmi 
konfrans və simpoziumlar bunun əyani göstəricisidir.

Günün ekoloji çağırışı: 
bir zərrə də su hədər 

getməməlidir!
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan 

Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi ilə 
birgə xidmət sferasını işıqlandıran jurnalistlər 
üçün “İçməli və tullantı su təsərrüfatının inkişafı 
və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda 
birgünlük təlim keçirmişdir. ASC-nin Hövsandakı 
Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzində təşkil olunan 
təqdimat  və müzakirələrdə ölkənin 40-dan artıq 
media qurumunun təmsilçisi iştirak etmişdir.

“Azərsu” ASC-nin İşlər İdarəsinin rəisi Möhsün Quliyev 
2021–2023-cü illər üzrə “Kommunikasiya Strategiyası”nın 
Fəaliyyət Planına əsasən, media nümayəndələrinin içməli 
və tullantı su sektoru ilə bağlı bilik və təcrübələrinin artırıl-
ması məqsədilə təşkil olunan təlimin iştirakçılarını Səhmdar 
Cəmiyyətin rəhbərliyi adından salamlamış və mövzunun aktual-
lığı barədə məlumat vermişdir. 

Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli 
təmsil etdiyi qurumun ayr-ayrı mövzularda yazan jurnalistlərin 
peşəkarlığının artırılması yönündə son vaxtlar gerçəkləşdirdiyi 
layihələrə uyğun olaraq, indiki təlimin də önəmini qeyd etmişdir.

“Azərsu” ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi 
Anar Cəbrayıllı isə Səhmdar Cəmiyyətin media ilə sıx əlaqədə 
fəaliyyətinin önəmini qeyd etmiş, içməli və tullantı su sektorunda 
son vaxtlar görülmüş işlər, icra olunan layihələr və perspektiv 
planlar barədə ətraflı məlumat vermişdir.

Sonra “Azərsu” ASC-nin Planlaşdırma və layihələndirmə 
departamentinin rəisi Bahadur Kəngərli “Azərbaycanda həyata 
keçirilmiş içməli su layihələri və onların əhəmiyyəti”, Media-
nın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli “Media 
subyektlərində ixtisaslaşma və onun üstünlükləri”, Xəzər Univer-
sitetinin mərkəz rəhbəri Rövşən Abbasov “İqlim dəyişikliklərinin 
Azərbaycanın su ehtiyatlarına təsiri və sudan səmərəli istifadə”, 
“Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktor müavi-
ni Elnur Nəsirov “İqlim dəyişikliklərinin içməli su mənbələrinin 
məhsuldarlığına təsiri”, “Azərsu” ASC-nin Texnoloji proseslərə 
nəzarət, suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin rəisi 
Cəmil Babayev “Suyun keyfiyyəti insan sağlamlığı üçün əsas 
amillərdən biridir”, Elektron idarəetmə və müasir texnologi-
yalar departamentinin rəis müavini Cabbar Cabbarlı “Müştəri 
xidmətləri, israfçılığın və qanunsuz qoşulmaların qarşısının 
alınması ilə bağlı görülən tədbirlər” mövzularında təqdimatlarla 
çıxış etmiş, müzakirəyə qoşulan jurnalistlərin suallarını cavab-
landırmışlar.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına  
11 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına son sutkada 11 yoluxma faktı qeydə alınıb, 
34 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 545 nəfərin 
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, 
onlardan 782 min 728 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 
709 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 108 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi 
ilə əlaqədar 3 min 88, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 mil-
yon 808 min 651 test icra olunub.
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