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Sığorta sektorunda ləğv edilmiş 
lisenziyalar barədə məlumat

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 107.1.2-ci maddəsinə əsasən lisenziya  sahiblərinin  lisenziya-
larının  qüvvəsinin dayandırılmasına əsas vermiş halları müəyyən 
edilmiş müddətdə aradan qaldırmadığını nəzərə alaraq Azərbaycan 
 Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 25 may 2022-ci il tarixli 
qərarı ilə siyahıda göstərilən (siyahı  əlavə  olunur) 7  nəfər fiziki şəxsə 
sığorta  agenti  fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar ləğv edilmişdir.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 107.1.2-ci maddəsinə əsasən lisenziyaları 

ləğv edilən fiziki şəxs olan sığorta agentlərinin 
S İ Y A H I S I

№ Lisenziya sahiblərinin  adları Lisenziya-
nın 
verilmə 
tarixi

Lisen-
ziyanın 
nömrəsi

VÖEN

1 Abuşov Nurlan Rəhman oğlu 24.01.2014 080522 5700500992
2 Bəhlulov Müşfiq Təbriz oğlu 28.06.2012 000701 1302908822
3 Həsənov İbrahim Ramil oğlu 24.06.2009 000200 8000011002
4 Hüseynov Gündüz Binnət oğlu 05.03.2012 000570 7600266262
5 Məmmədvəliyev Anar Zülfiqar 

oğlu 23.04.2014 080561 1901899542
6 Quliyeva Sevinc Ələddin qızı 11.04.2013 000916 2002586902
7 Zeynalov Nəriman Yaşar oğlu 05.10.2018 SA-0083 1305549792

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu
ştatda vakant olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
“Dinamiki geologiya” şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
“Yer təkində istilik-kütlə daşınma” şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
Elmi işçi – 1 yer
“Seysmologiya və seysmik təhlükənin 

qiymətləndirilməsi” şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
“Filiz-maqmatik sistemləri və minerageniya” 

şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
Elmi işçi – 1 yer

Kiçik elmi işçi – 1 yer
“Biota təkamülü və geoloji hadisələrin korrelyasi-

yası” şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
“Elmi nəşrlərin redaksiya hazırlığı” şöbəsi üzrə:
Şöbə rəhbəri
“Müasir geodinamika və kosmik geodeziya” 

şöbəsi üzrə:
Böyük elmi işçi – 1 yer
“Yerin radioaktiv sahələri” şöbəsi üzrə:
Böyük elmi işçi – 1 yer
Elmi işçi – 1 yer

“Neftli-qazlı hövzələrin litogenezi” şöbəsi üzrə:
Kiçik elmi işçi – 2 yer
Müsabiqədə elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 

elmi dərəcəsi və yuxarıda göstərilən elm sahələri 
üzrə böyük təcrübəsi olan mütəxəssislər iştirak edə 
bilərlər.

Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uygun elan 
dərc olunan gündən etibarən 1 ay müddətində aşa-
ğıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

Telefon- 537-23-34, 510-01-41 (119).
Ünvan-AZ1143, Bakı, H.Cavid prospekti 119, 

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən, iştirak 
haqqının ödənilməsi barədə sənədi 
və tenderdə iştirak barədə müraciət 
ərizəsini təqdim etdikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Nəcəf Nərimanov 
küçəsi 7A, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin 
inzibati binası, 5-ci mərtəbə, 506-cı 
otaqdan əldə edə bilərlər. Əlaqə tele-
fonu-+994772991191 (əlaqələndirici 
şəxs-Pərvanə Sultanəliyeva).

 İştirak haqqı 900 (doqquz yüz 
manat) manatdır. İştirak haqqı heç bir 
halda geri qaytarılmır.

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

41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK- CTREAZ22
Sifarışçinin adı- KTN yanında Aqrar 

Xidmətlər Agentliyi
İBAN- AZ04CTRE 

00000000000008537601
VÖEN-1504595531
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Büdcə təsnifatının kodu- 142330
İddiaçılar açıq tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi (notarial qaydada təsdiq 
edilmiş), qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifinin qüvvədə olma 
müddəti - zərflərin açıldığı gündən son-
ra 40 bank günü;

- tender təklifinin ümumi qiymətinin 
1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə 
olma müddəti - zərflərin açılış tarixindən 
sonra 70 bank günü;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- müflis elan olunmaması, 
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, 
ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması 
barədə sənəd;

- satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçu-
larının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satı-
nalma 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 sənəd;

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

- texniki və maliyyə imkanlarının 
olması barədə sənəd;

- bu sahədə peşakar olması və ten-
der predmeti üzrə iş təcrübəsinin olma-
sını təsdiq edən müqavilə, təhvil -təslim 
aktı və digər təsdiqedici sənədlər 
təqdim edilməli; 

- təklif edilən malların mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- tender predmeti üzrə müvafiq 
sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata 
keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin 
yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisen-
ziyaya və ya icazəyə malik olmasını 
təsdiq edən sənəd; 

- iddiaçı təklif etdiyi mallar üzrə 

istehsalçının etibarnaməsini təqdim 
etməli;

- xırdabuynuzlu heyvanların dabaq 
xəstəliyinə (O [ TUR07 (panasia II) A 
[ iran 21 (AİRN05)]) qarşı vaksinlərin 
satın alınması - 7400000 (yeddi milyon 
dörd yüz min) İBH doza;

- malların çatdırılması müddəti 
- 2022-ci il oktyabrın 31-dək həyata 
keçirilməlidir. 

- malların çatdırılması yeri - Aqrar 
Xidmətlər Agentliyinin tabeliyindəki 
təchizat bazası.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 7 iyul 
2022 –ci il saat 12.00-a, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 20 iyul 2022-ci il saat 12.00 -a 
qədər Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Nəcəf Nərimanov küçəsi 7A nömrəli (5-
ci mərtəbə, 506-cı otaq) ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təkliflərinin 
açılışı 21 iyul 2022-ci il saat 15.00-da 
Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyinin inzibati binasın-
da, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Nəcəf Nərimanov küçəsi 7A nömrəli 
(5-ci mərtəbə, 511-ci otaq) ünvanda 
aparılacaqdır. Açılışda iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərrabitəinşaat” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
18 iyul 2022-ci il saat 15.00-da 

“Azərrabitəinşaat” ASC səhmdarlarının 
növbədənkənar ümumi yığıncağı 
Bakı, Nəsimi rayonu, akademik Həsən 
Əliyev küçəsi 10/61 nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin uzunmüddətli 

fəaliyyətsizliyi nəticəsində fərdi 

səhmdarlara (kommunal xidmət 
ödənişləri,mühafizə xidməti 
ödənişləri,əmlak,torpaq, vergi və sair 
ödənişləri həyata keçirən səhmdar) dəymiş 
ziyanın ödənilməsi məsələsinin müzakirəsi.

2. Səhmdarların problemlərinin və 
təkliflərinin müzakirəsi.

İdarə heyəti

“Dəvəli” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
17 iyul 2022 - ci il saat 11.00-da 

cəmiyyətin növbəti illik ümumi yıgıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər :
1. “Dəvəli” ASC-nin 2021 - ci maliyyə ili 

üzrə illik hesabatlarının,mühasibat balansı-
nın, mənfəət və zərər hesabatlarının təsdiq 
edilməsi və mənfəətin bölüşdürülməsi.

2. Cari məsələlər.

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı 
vacibdir. 

Əlaqə telefonu - (012) 430-83-52.
Ünvan - Bakı şəhəri,Yasamal rayonu, 

2 - ci Alatava, Dadaş Bünyadzadə küçəsi 
212.

İdarə heyəti

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrə tələb olunan  
çarpayıların 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 6 iyun 2022-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: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Bibiheybət Gəmi Təmiri Zavodu üçün sinklənmiş 
müxtəlif polad boruların 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  
6 iyun 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində,  
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
daxili- 1263.

Ünvan- AZ1003, Bakı, M.Useynov 
küçəsi 2. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Aqrar Xidmətlər Agentliyi 
Xırdabuynuzlu heyvanların dabaq xəstəliyinə 

qarşı vaksinlərin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Cəlilabadda möhtəşəm Çiyələk festivalı 
Mayın  29-da 

Cəlilabadda respubli-
kamızda ilk dəfə ola-
raq Çiyələk festivalı 
təntənəsi yaşanıb. Festi-
val Cəlilabad Rayon İcra 
Hakimiyyətinin “Azəri 
Home Chef” komanda-
sı ilə turizmin və milli 
mətbəxin inkişafına 
dəstək verən QHT-nin 
birgə təşkilatçılığı ilə baş 
tutub.

Heydər Əliyev 
seyrəngahında başlanan 
Çiyələk festivalında dövlət 
və hökumət nümayəndələri, 
Milli Məclisin deputatları, 
xarici ölkələrin Azərbaycandakı 
səfirləri, yerli və xarici iş adam-
ları iştirak ediblər. Əvvəlcə 
qonaqlar və ictimaiyyət 
nümayəndələri ulu öndərin 
xatirəsini ehtiramla yad 
edərək, dahi rəhbərin abidəsi 
önünə gül dəstələri düzüblər.

Festivalın açılış 
mərasimində Cəlilabad 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rafiq Cəlilov çıxış 
edib. İştirakçılara çiyələyin 
istehsalı və qazanılan uğurlar 
barədə məlumat verilib. Qeyd 
olunub ki, Azərbaycan MDB 
məkanında dünyanın ən dadlı 
və məşhur giləmeyvəsinə həsr 
olunmuş tədbirin keçirildiyi 
ikinci ölkədir. Ən böyük çiyələk 
plantasiyaları Cəlilabad rayo-
nunda yerləşir. 2021-ci ildə 
rayonda 490 hektar sahədən 
12440 ton çiyələk istehsal 
edilmiş, məhsulun 4018 tonu 
ixrac olunmuşdur. İxrac edilmiş 
məhsuldan dövlətə 7144000 
ABŞ dolları dəyərində vəsait 
daxil olmuşdur. Respublika-
da ilk dəfə təşkil edilən bu 
məhsul bayramı Cəlilabadda 
meyvəçiliyin inkişafı baxımın-
dan böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Həm yerli əhalinin, həm də 
ölkəmizə gələn qonaqların 
böyük marağına səbəb olan 
çiyələk bayramı bir daha sübut 

edir ki, Azərbaycan öz mədəni 
irsini, adət-ənənələrini qoruyub 
saxlamaqdadır. Bu bayram 
həm də Azərbaycanın dünya-
da təbliğinə xidmət göstərir. 
Bu il Cəlilabadda bol məhsul 
yetişdirilib. İlkin hesablama-
lara görə, cari ildə 607 hektar 
çiyələk sahəsindən istehsal 
olunan məhsulun 5000 tonu-
nun ixrac olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. Ümumilikdə, 
çiyələk istehsalının 20000 tona 
çatdırılması planlaşdırılmışdır.

Çiyələyin gəlirli sahə 
olduğunu görən mülkiyyətçilər 
onun daha məhsuldar 
və keyfiyyətli sortlarının 
gətirilməsinə nail olmuş, 
becərilməsi və yetişdirilməsi 
texnologiyasına yiyələnmişlər. 
Hazırda məhsuldar çiyələk 
sortlarının yetişdirilməsi, yeni 
plantasiyaların salınması 
istiqamətində tədbirlər görülür. 
Sahələrdə əsasən “Murano”, 
“Monterey”, “Albion”, “Sanand-
res”, “Sabrina” və “Kleri” sort-
ları əkilir. Fermerlər təsərrüfat 
adamlarına yaradılan geniş 
imkanlardan razılıqlarını 
bildirir, bu cür tədbirləri onlara 
olan diqqət və qayğının bariz 
nümunəsi kimi dəyərləndirirlər. 
Bunun nəticəsidir ki, onlar yeni 
iş yerləri açırlar və xeyli sayda 
insan həmin təsərrüfatlarda 
çalışır. Sahibkarlar yaradılan 
şəraitə, göstərilən qayğıya 
görə ölkə başçısına və rayon 
rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

Festivalda rayonda 
istehsal olunan və ekspor-
ta gedən çiyələk sortları 
nümayiş etdirilib. Eyni za-
manda, bayram tədbirində 
aqrar sahənin mütəxəssisləri 
çıxış ediblər. Yerli brendlər 
və regionun tanınmış resto-
ranlarının işi ilə tanışlıq olub, 
dadlı təamlar dequstasiya 
edilib. Əyləncə proqramı, 
müharibə veteranları ilə görüş, 
aşbazların ustad dərsləri hər 
kəsdə xoş təəssürat yaradıb. 
Qonaqlar sərgi masalarına 
yaxınlaşaraq çiyələkdən 
hazırlanan məhsulların, 
həmçinin bənzərsiz şirniyyat 
nümunələrinin dadına baxıblar. 
Çiyələklərin çeşidli dizaynda 
təqdimatları heyranlıq do-
ğurub. Festivalda çiyələyə 
həsr olunan şeir və mahnılar 
səsləndirilib, müsabiqələr 
keçirilib, rayon mədəniyyət 
sarayının musiqi kollektivi, 
məktəblilərdən ibarət mahnı və 
rəqs qrupları, incəsənət, poe-
ziya həvəskarları və idmançılar 
çıxış ediblər. Kitab və əl işləri 
sərgiləri, nümayiş etdirilən 
qədim sənət nümunələri ma-
raqla izlənilib.

Tanınmış incəsənət 
ustalarının iştirakı ilə bayram 
konserti festivalı daha da 
rövnəqləndirib.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Bir imtahanın sirri

O, bildirdi ki, doğru psixoterapevtik 
hazırlıq keçmiş insan hətta bilmədiyi sua-
lın cavabını belə xüsusi psixoloji sirlərlə, 
məntiqlə tapıb qeyd edə bilər: “Ona görə 
də imtahana psixoloji hazırlıq hər şeydən 
öndə gəlməlidir. Əfsus ki, bizdə cəhalət 
ucbatından bir çox insanların bundan 
xəbəri yoxdur. Bu səbəbdən də uşaqlar 
oxuyur, biliklənir, zaman və enerji sərf 
edir, lakin psixoloji gərginlik baxımından 
müsbət nəticə əldə edə bilmir. İmtahana 
hazırlığın ümumi və xüsusi qaydaları 
var. Ümumi qaydalar odur ki, insanlar 
xarakter tipinə uyğun hamısı müəyyən 
hazırlıqda olurlar. Məsələn, temperament 
və xarakterdən asılı olaraq imtahanın ge-
dişatını müxtəlif cür yazırlar. Hansı fənlə 
başlamalı, hansı ilə bitirməlidir və ya hər 
fənni necə həll etməlidir... Yəni, bu kimi 
ümumi qaydalar mövcuddur. Sanqvinik 
tempramentə malik olan insanlar mütləq 
şəkildə bir fənni bitirib, o birinə keçid 
alırlar. Daha sonra ən çətin bildiyi fəndən 
başlayıb, ən asan bildiyinə keçirlər. Bir də 
xüsusi qaydalar var ki, buraya həyəcanı, 
səbirsizliyi, narahat və nigaranlığı olanlar 
daxildirlər. Onlarla ayrıca – bu həyəcana, 
fobiyaya, hövsələsizliyə, təmkinsizliyə qa-
lib gəlmək üçün müəyyən seanslar keçir 
və sonra da ümumi plana uyğun olaraq 
imtahana hazırlayırıq”.

Elmir Əkbər, həmçinin vurğuladı 
ki, valideynlər həmişə bilməlidirlər ki, 
övladın həyatı, sağlamlığı və gələcəyi hər 
şeydən əhəmiyyətlidir: “Baxmayaraq ki, 
mən şəxsən təhsilə çox yüksək qiymət 
verirəm, amma insan həyatı təhsildən 

də önəmlidir. Çox heyif ki, sırf təhsillə 
xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Ona görə 
də gərək valideynlər övladlarının üzərinə 
getməsinlər, onlara mənəvi, psixoloji 
dəstək olsunlar. Elə hiss etdirsinlər ki, on-
lar üçün əhəmiyyətli olan uşağın topladığı 
bal, nəticə deyil, onun özüdür. Övladla-
rına təmənnasız sevgi və dəyər verməli, 
eyni zamanda, düzgün, sağlam həyat 
tərzinə riayət etməlidirlər. Doğru yaşam 
tərzi olmasa, o müddət ərzində insanın 
da oxuduqları beyninə həkk olunmadan 
unudulacaq. Burada psixologiyanın, fizi-
ologiyanın qaydalarına tam riayət etmək 
lazımdır. Qeyd etdiklərim subyektiv fikrim 
deyil, bütün bunlar elm, təbabət, psixolo-
giya tərəfindən çoxdan sübuta yetirilmiş 
faktlardır”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Bütün dünyada imtahanı, testi tərtib edənlərin gəldiyi qənaət budur 
ki, psixoloji hazırlıq, hətta, bəzən imtahanın suallarını bilməkdən 
daha vacibdir. Təcrübə onu göstərir ki, insan bütün sualların 
cavablarını öyrənə bilər, amma psixoloji cəhətdən hazır deyilsə, onu 
yaza bilməyəcək. Həyəcan, narahatlıq, nigaranlıq üzündən o, özünü 
doğrultmaqda çətinlik çəkəcək.

Bunu “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında psixoloq–psixoterapevt Elmir 
Əkbər dedi. 

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına 

 8 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 

infeksiyasına 8 yoluxma faktı qeydə alınıb, 9 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata 
görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 767 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 783 min 7 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 713 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
47 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 2 min 192, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 894 min 
477 test icra olunub. 

“Xalq qəzeti”

Hərbi Prokurorluq Laçın rayonunda 
əsgərin qeyri-döyüş şəraitində 
ölməsi ilə bağlı məlumat yayıb

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu Laçın 
 rayonunda əsgərin qeyri-döyüş şəraitində ölməsi ilə bağlı 
məlumat yayıb.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər 
Məmmədov Mehralı Novruz oğlunun mayın 27-də Laçın rayonu 
ərazisində qeyri-döyüş şəraitində bədbəxt hadisə nəticəsində bədən 
xəsarətləri alaraq ölməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna daxil 
olmuş məlumat əsasında əməkdaşlar tərəfindən hadisə yerinə və meyitə 
baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi 
götürülüb, izahatlar alınıb və digər zəruri hərəkətlər icra olunub.

Fakt üzrə Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 342.1-1-ci (Rəisin və ya vəzifəli şəxsin öz xidməti 
borcuna vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz xidməti 
vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsi 
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, 
müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri 
həyata keçirilib.

Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
olaraq bütün tədbirlər görüləcək.
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